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Proe. Th. Cart 十

Malĝoja sciigo venis el Parizo. Mortis 

Frof. Th. Cart. prezidanto de V Akademio 

Esperanta. Tute neatendita, subita morto 

lia ĵetis nin, la tutmondan esperantistaron, 

en malgajan funebron komunan.

Milda kiel vento printempa, li, centro 

de nia afero, prezidis multaijn jaroj n nian 

Akademion kaj la Lingvan Komitaton, post 

la morto de Rektoro Emil Boirac. Firma, 

kiel stalo, li bataladis duonon de sia vivo 

fervore por Esperanto, kuraĝe kontraŭ 

ĉiuj mal：nnikoj de nia ideo. ,t Ni fosu 

ilian sulkon! " tondris lia voĉo en la mezo 

de Ja kirlanta tumulto 

Intrigo. Ekbrilego de 

nigra. F町raj vortoj 

nian tutan anaron pri 

havas la devon fosi. 

estonta, por nia neparo 

kiĝi.

okaze de la Idista 

fulmo tra la ĉielo 

liaj ekrememorigis 

nia sulko, kiun ni 

Por la homaro 

ni devis ne dcflan-

Lia kuraĝigo donis fluon al la subfoso

么い/7 • 3〇

ノ“

endanĝeriga; nia afero tiel savita dank, 

al li・

Spite de lia alta aĝo de 76 jaroj, li 

restis vere vigla propagandist〇. La lt

an de Majo li ĝojigis la Esperantistan 

Kongreson de la Regiono St. Germnin- 

しaye per sia ĉiam ŝatata ĉeesto. Plue 

li intencis partopreni en la Franca 

Kongreso en Dijon. Sed ho ve! Piu 

li ne povis. Subite li forlasis nian 

mondon la 21-an de Majo. La Pariza 

samideanaro funebris lian enterigon la 

23-an de la monato.

Jam neniam ni ne povas lin vidi inter 

ni, sed la bona memoro restos eterne en 

la koroj de &uj dankemaj esperantistoj・

” Ni fosu nian sulkon! " estos por 

ĉiam la devizo de la fidelaj esperantistoj. 

Liaj vortoj estos de ni en la estonteco 

pli bone observataj, kaj ni promesas per 

lia glora nomo, ke neniam deflankiĝante 

ni fosados nian sulkon por la bono de 

la homaro.

Ripozu do pace lia cindro en la 

tombejo Pĉre Lachaise en Parizo !
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エスペラント中等講座（7）

〔敎材はザメンホフ博士譯のアンデルセンの「お伽噺集」第二卷中の「古い家」です。〕

•- 岡本好次

し'r:。その事は誰でもその蹲毫の所で諛みさ 

ら事ができました——その露臺に（［チューリ 

ッブやボップの憂ざ一緖に年數が刻みニまれ 

てゐましたもの。そ二には古めかい、書扌ぶ 

りの文字で一聯の詩が書かれてなみし,尿噬 

のぎの窓の上にもおごけか顏が刻み;まれて 

ゐました。二階が一階の上へ大變さびで、ゐ 

まい:。そして屋根の激下に鉛の樋がわりま 

した。樋の端に龍の頭の形の御りがめりまし 

た。雨水“その龍の口から出み答でした,併 

しそれ任腹の所からで、ゐました。芒いふの 

はその樋に孔がおいてゐ7：からです。

その橫町の他のビの家も皆新しくて上品で 

大きな窓硝子がめりなめらかな樂がありまし 

r:〇そしてそれらの家任二の古びた家ミ何菲 

のか、わりをしtちたくないさ思ってゐる樣 

子が誰にもすぐわかみ二ミでした。その家々 

は確かにこう考へてゐましたろう:『まだ二 

れから先何塔まで二の古び/：ĥirら屋がこの 

町に皆の見世物ごして突ったってゐやがみん 

だろう。それでなくてさへめの張出し窓が大 

變前へ出つばってゐるので，我々の窓から外 

をながめる人々はその方角の見透しが4力•な 

くむってゐるのだ。めそ二の階段の昭（Iまる 

でお城の階段そっくりだし その階役の高さ 

はまみで敎會の塔の階段そっくりだ。鐵の糊 

干ロ墓場の門の様だし,その上眞喩の鈑がう 

ってわち。それこそ惡趣味そのものさ胡さ。 

その町の丁度直向沪ひに新しい綺覺な家々 

がたってゐましt：,そしてその家々しその外 

の家ミ同じ樣な二さを考へてゐました。併し 

その窓の所には生々した赤い頰べア:むしてほ 

がらかなキラキラした眼むし了:小さい男の兒 

が腰かけてゐまし讥。そしてその子供にはこ 

の古ぼけ讥家がHの光をうけてゐも時でも月 

の光をうけてゐろ時でし大愛氣に入ってゐま 

い:。

【註］】• flanka strafet,〇. ĉefa strato （大通 

り）から分岐い:橫の通り卽ち橫町。仇mg 

（I flanko （側）さいふ意味から橫側のさいふ 

意味にもなり,それから更に進んで「主了记 

ものでない」意味小らnegrava, neĉefaの意 

昧に用ひられる。flanka vojo （!橫道（ĉefa

ました;それは殆んご三百年の歳をへてゐま vojoでない）むさし,«anka personoさいへ

や』N unu flanka1 strateto1 staris malnova, 

tre malnova domo; ĝi havis2 la aĝon更 de 

preskaŭ tricent jaroj. Tion3 oni povis 

legi ĉe la balkono, kie4 Ia nombro5 de la 

jaro5 estis el tranĉita6 kune kun tulipoj4 

kaj volvaĵoj7 de lupolo.7 Tie troviĝis 

tutaj8 versoj8 en antikva literformo, kaj 

super ĉiu fenestro en la balkono estis 

eltranĉita karikatura9 vizaĝo.9 Vnu10 

etaĝo10 multe elstaris11 super la10 alia10 

kaj tute sub la tegmento troviĝas plumba 

defluilo,12 kiu en13 sia13 fino13 havis or- 

namon en fornio de kapo de drako. La 

pluva akvo devis eliri el Ia buso de la 

drako, ĝi tamen eliradis tra la ventro, 

ĉar la defluilo havis truon.

Ĉiuj aliaj domoj de la strato estis novaj 

kaj elegantaj, kun grandaj fenestraj vitroj 

kaj glataj muroj, oni14 povis14 bone14 vidi,14 

ke kun la malnova domo ili volas havi 

neniajn rilatojn. Ili certe pensis: u Kiel 

Jonge ankoraŭ tiu malnova domaĉo staros 

ĉi tie ĉe la strato kiel spektaklo por ĉiuj ? 

Krom15 tio15 la balkonaĵo16 elstaras tiel 

forte antaŭen, 

niji) fenestroj, 

perspektivon. 

ĝeco18 similas 

laŭ sia alteco al ŝtuparo de preĝeja turo. 

La fera balustrado19 aspektas kiel la pordo 

de tomba arkaj〇,20 kaj krom tio ĝi havas 

ankoraŭ latunajn butonojn. Tio montras 

malbonan guston.

Guste21 kontraŭe21 ĉe la strato ankaŭ 

staris novaj kaj belaj domoj, kaj ili pensis 

kici la aliaj; sed ĉe la fenestro sidis mal

granda knabo kun fresa) ruĝaj vangoj, 

kun helaj, radiantaj okulojt kaj al li tiu 

malnova domo plaĉis plej multe, kiel22 

en ]a lumo de la suno, tiel22 ankaŭ en la 

lumo de la Iun >•

；14

ke ĉiuj/7 kiuj rigardas el 

sur tiu flanko ne havas 

La ŝtuparo laŭ18 sia18 lar- 

al ŝtuparo de kastelo kaj

【譯】ある橫町に古い,大變古い冢があり
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ぱ第三者卽當事者でない脇の人間さいふ意。

2. havi la aĝon de 300 jaroj, aĝo ざいふの 

は年齢の窓味ですが，R本人はよく私任卄歳 

ださいふ時，よく Mi havas dudek aĝojn.ミ 

いふが,これは「私は廿個の年齡をもつ」さ 

いふ事になる。一人で坪齡を十も廿ももって 

ゐる人はない,年齡は常に一つあって唯一つ 

に限る筈だ(或る時に於て)。それで「私は廿 

歳だ」さいふに(エMi havas la aĝon de dudek 

jaroj.卽ち「私(I廿年の年齢ももつ」さいふ 

風に云ふ。これがー蒂!ogikaでおちここは 

云ふまでもない。併し言葉は1ogikaぱかり 

ではおも＜ Zい、事Lめろ。aĝo花形容詞き 

して用ひて：

ゝIi estas dudek jarojn aĝa・(laŭ Benneinann) 

ミも云へろ。これも少し理屈ぼいかもIれん 

日本人にもつこもわかりやすくて輕いのは:

Mi estas dudekjara・

ミ云ふefprin 2であろ。又我々は生れてから 

一年一年过密月花かされてゆくもの故

Mi havas dudek jarojn.

ミも云ふ事ができる。二の最後の二つが一番 

簡單でああ。

「わなた(エ幾歳ですか」さ云ふ問も二れに 

從って次の梯に幾通りもあみ。

Kian aĝon vi havas ?(laŭ Millidge)

Kioman aĝon vi havas ?(laŭ Plena Vortaro) 

Kiomjara vi estas ?(laŭ Millidge)

Kiom du jaroj vi havas ?

Kiom vi aĝas ?(laŭ Plena Vortaro)

3. Tion.二の tio は ĝi havas la aĝon de 

…jarojをうけてゐろ。卽ちその家が三百年 

程たってゐるさ云ふ事もさしてゐる。

4. kie. balkono なうける〇

5.la nombro dela jaro.二の家4•建てた時 

の年數を彫刻してめらものざ思ふ。

6・eftranĉ^fa.切りこみ,切りきざむ卽ち 

そこに彫刻してある事花云ったものでわ“ 

tulipoj や volvaĵoj de lupolo な彫刻しそ二に 

それなニしらへた，年月なし彫刻しア:(Ĵのミ 

思ふ。

7. tvfipoj kaj volv^poj de lupolo.ニれは 

裝飾ざしてbalkonoの所に彫刻されてゐるも 

の1思ふ。volvaĵoは憂草の芟もさす〇 volvi 

はま・つく意故。lupolo (!ビール等に苦昧を 

つける九め用ひみポップミいふ蔓草であち。

8. tutaj versoj en antikva literformo.古風 

の文字で書かれた詩句が刻んでめみ。veiw 

さいふのは詩の一行もさす。數行集って一節 

むなす節はstrofoさ云ふ〇 tutaj versojさし 

たの］二幾つかの詩(poemo, vers,uj,〇)が全縊し 

るされてゐるのT tutaj つけたものざ思ふ。

9. karikatura vizago.おごけ7：滑稽味さが 

口味なおびた梯な顔の彫刻〇 KabeのV ortaro 

の定義によれば

Karikaturo = Desegnaĵo, pentraĵo, ridindi

ganta iun per komika troigo.

SAT版のPlena Vortaroによれば

Karikaturo = Groteska desegnaĵo prezenta 

anta la ĉefajn trajtojn de la modelo, facile 

rekoneblaj n sed malheligitajn kaj difektitajn 

per komika troigo.

10. unu etaĝo ....  Ia alia. unu etaĝo ざ

云つ记のでは何階かわからないが,譯文の方 

は二階建の家芒みてunu吐致を二階芒み 

la alia etaĝoな 階さみま1Ĵ:〇或はmultaj 

etaĝojがわって下の階より上の階が段々にっ 

きで、ゐるのかさも考へられJC事もめりませ 

んが,それ氷らもっざ何芒か書きそうださ思 

ひますので，二階建ざ想像したのです。

11. eFstari 突出る。

12. de^luMFo 樋(£)。

13. en sia fino 端，先〇

14. oni povis bone vidi, ke … その新しい 

domojがそんな古家むんかに何尊かの關係な 

も€ちたくないざ云った樣子がめりありこ認 

められみ意。「關係があみ」(I havi rilatojn 

kun iu, havi rilaton al iu, esti en rilato kun 

(又仕al) iu等用びられ;5。

15. krom tioその外,その上，加之。

© balkorfaro balkono 任張出の綠〇 bal- 

konSjSは張出し窓。balkonoな以てbalkon'- 

或'〇も示す事もめる(laŭ Wŭster)oこ、では 

前のbalkonoざニ、のbalkonajoさ全く同 

じ意味に用ひたのか幾分ちがふ意味な含めて 

ろちのか十分判りません。

17. Ĉiujの次に,が原書にはないが,ニれ 

“脫落い:ものさ思って補ってをいた。二こ 

の所はこのbalkonaj 〇がいやに突出してゐる 

ので邪覺になって遠方が見龙ないさ云ふ;t。

1& 1&而 sia larĝ,ec,〇,その幅(larĝeco)の點

I二於て,その幅さ云ふ點からみて。similas al 

が原書で任si milas1ご誤植になってゐる。 

altecoの次にはsimilasが略されてゐる〇

19. balustrado, balkono に(j balustrado が 

あるのが曹通。

2〇. arkaro.アーチ形になった門の如きも 

の〇凱旋門【工triumfa arkaĵo.歡迎門はbon

vena arkaĵo 等 〇
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續他山の石
小坂狷二

32.僕は常に君等の爲めを思っ 

てゐる〇

Mi ĉiam pensas por vi.
Pensi pri~に單に『~の事I二就て考へみ』 

であるがpor--- (I Cl) favore a!卽ち『••・の 

爲めになろ樣に』の意がああ。卽ちkontraŭ 

『に反對して』に對す)。

Forte ni staru, fratoj amataj,

Por nia sankta afero 1

兄弟達よ吾等に毅然さして戰へ

吾が聖なち事業の了:めに。

Estis diversaj opinioj por kuj kontraŭ la 

alero.其事に對1賛否色マの意見があった。

Se ĝi estos tiel, ni estos por vi kontraŭ ŝi- 

(Geo. DunJin, 31),若しそうなら私任あなた 

の味方もして彼女に反對しませう。

Neniu povas dubi, ke ĉiujn, aŭ almenaŭ 

la grandan plimulton de la personoj, kiuj 

batalas por Esperanto, ligas unu komuna ideo. 

(Orig. Verkaro, 378).

エスベラントの爲めに戰ってゐるすべての 

人或はさもなくこも大部分の人を一つの英通 

せみ思想が結んでゐち过云ふ事は何人も疑厲 

ぬ所でめります。

La naturo, kiu longan ttiupon batalis kon- 

tnui ni, batalas nun por ni. (Or. Ver., 376).

長い二芒吾々に逆ってゐた自然さ云ふしの 

か今は反って吾なの昧方さなって戰ってくれ 

てゐます。 ..

次にご〕『爲めになる』ならぬの論なく 一般 

に單に『(何々)の危めに,(何)にざって,對し 

て』の意に用ひられる：依て或る場合にはal 

で同じような意さな〇):

IA volis iari grundan bonon, kaj por la 

atingo de tiu bono li 1 aboris tre multe kaj 

fervore. (Or. Ver., 364).

彼は大きな善密をなそうき思ひそしてその 

善事を仕遂げるために(目的)大に,熱心に働 

いた。

Jlodiaŭ vespere ni ne havas tempon por tio. 

(Fabeloj, II,10).- - '/

今晚仕そんな事をすみ殴がありません。

Grace estis por ini ĉio. (Bat. de Vivo, 43). 

グレースでなくて仕夜tろけなかっ

(私にミって彼女找總て£めった)。Cal mi 

ミ同義,但しa!は單にdativo; porの力が 

從って冰よりも待別ミむり,意味が强い〕。

次に(3) porは或る物に對して或みものね 

取ろ。卽ち『交換』の意昧に用ひられ“

Por nenio oni faras nenion. (Proverbaro, 

N-o 592).何も貰はなくて“人は•何事も5 

いしのだ(何かするのは何か目的炉ちら,何 

か貰ふ了:め)。

次に時間も示す賂に附して其の時間にさつ 

て2『(其時間)だけは』の意に用ひる。

Cu vi iras ien por tiu ĉi libertempo ?

此の休暇にはビニかへ行くかい。

33. 泥足を洗ふ。

Eldri sin cl la malbenita situacio.
34. 金のこ芒なら萬事乃公が引 

き受ける〇

Koncerne monon mi ĉion prenos 
sur min.

Preni ion sur sin.(1)身に'つける，(2)〔身 

に脊負って;)引き受ける。

Ŝi prenis sur sin la forinon de malriĉa, 

vilaganino,彼女任貧しい村女の姿に身なや" 

っした。

ゝIi prenos sur min la rolon de peranto. 

僕が仲介の勢い 7\う〇

〔註〕per......か道具にして,…な仲介に.

して;peri仲介すみ;peranto仲介者;senpera. 

直接の。

35. もう外に仕樣はないではな

いか。 •

Kian alian elekton ni ankoraŭ, 
havus ?

なほ次の如くも云へる:

Cu ni povus fari ankoraŭ ion alian (krom 

tio ; ol tion) ?

Cu ni havus ian ulian rimedon ?

Ĉu ni havus alian alternativon ?

Cu ni povus fari alie?

36. 新內を流して步いてごうや 

ら身すごしをしてわた。

Li iel kondukis sian vivon per 
strata kantado de Sinnai.
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Konduki (vivi) mizeran vivoru

ひどい生計も立て、ゐる。

37. 入會する。

Enskribiĝi (加 sin enskribi) en 
la societon ・

兵隊に出る05集に應ずめ。

Enskribiĝi en la soldataron・

卽ち自分の名む登錄して書^込んで貰ふ二 

さ 〇 Sin enskribi=skribig! の如く -iĝi が『他 

動詞』+ sinの意に用ひられbニミが多い。 

sin bani=baniĝi 入浴す 3； sin vesti = vestiĝi 

着物む着ら;sin montri=montriĝiあらはれ 

出“

Enskribu tion en la kajeron・

それは帳面に書き达んで置け。

Enskribu (=notu) bone en la memoron・

よく記憶にさめて置け。

Tiun ĉi sumon mi enskribis en vian kalkulon 

(en vian krediton).

該金額任貴君のお預りさして〔貸方ミして) 

君も帖仕候。

38. 圖星! Trafite!
正にその通り(穿ち傘・て妙)!』の意。

—Li estas, tiel diri, lakeo en lia animo.

—Trafite!

『卑屈千筋か奴だ(謂よヾ心は奴僕だ)』。

麒の通り(其の通りうまく云ひ當て、ゐ 

ろ』。

Ni blinde pafos, eble trafos. (Proverbaro 

Esp・,1).一か八かやってみよう(盲打ちに 

打ってみよう，こざによったら當おかし知れ 

ぬ)[Trafe aŭ maltrafe ごも云ふ〕〇

39. 彼は外國へ行った方がよく 

はあるまいかご私かに思った。

Li pensis en si mem, Cli ne estus 
bone, se li forveturus ekster landen.

思ふ，考ふに何れ口外するわけではないが 

特に心中にen si思ふ』さ云へば『私かに考へ 

・み』意が深くなる。

Li airis al si. ® vj 言な云つた。

4〇.その本は大々的に賣れる。

La> libro vendiĝas (aŭ estiis aĉĉ- 
むita) en granda amaso (a忆 en 
granda nombro).

彼爭(エ吝人數でやって來た。

l】i venis en granda nombro.

その商品は大量的に生産される。

Titi komercaĵo estas produktata en gnmda 

kvanto.
その事彙は大規模に計劃されてゐろ。

La entrepreno estas projektita en (aŭ laŭ) 

granda skalo.

41.一言勿以て云へば君は泥器 
の上前をはねたのだ

Per unu vorto, vi ^uj^rruzis 
kanajlego n・
Perは有形物を『道具に使って,手段:にし 

て，機關にして』の意3ら無形物な『手段にし 

て』卽ち『(金)で(買ふ)，(甘言)を以て(だま 

す:『むご手段の『で,を以て』の意に廣く用ひ 

られる。

Per grandaj papoj iris sur la kota strato 

de la vilaĝo Vindirkovo. (F、i】nd・ Krest. p. 

117).大跨で村のぬかりみ道务ヅインディル 

コグが歩いて行った。

Ĝis tiu tempo mi akceptis vian amon per 

la koro. (Harni. p.167).その折まで私にお 

なたの愛も心だけで受けてゐました。

La argumentoj, per kiuj oni kontraŭ tio 

ĉi batalas. (F. Krest. p. £57).之を攻擊すろ 

のに用ひる(それな以て攻擊すろ]議論。

lli vivas per unu animo en du korpoj. 

(Proverb. N-ro 82 ).彼等は異苗同心で(仲 

よく)暮Iてゐる。

Per okazo (Harni. p. 73, Bat. de Vivo p. 

11)=0怎!ze偈然に，不圖。

Mi ĵuras per Dio. (F. Krest.121).神か 

けて誓ふ,ほんさですこし(神様を證人に立 

て道具にして祈るわけになる〕。

Mi ja mem venis al tiuj ideoj, per mia 

propra saĝo. (Reviz.)この已の智忠で〔人の 

智惠任借りす)こう思ひついたのだ。

Kaj la tuta popolo respondis per unu voĉo 

(=per unu animo). (Eliro XI, 35).異口 同 

音に一致して答へ了:。

Eksplodi per plorego.ワッざ泣き出す。

Ŝi estis simila al la patrino per sia karaktero 

kaj vizago.氣立｛，顏® 母觀に似て

ゐた。

Vendi per aŭkcio.競寶むす 〇〇

Mi ekzistas per literaturo (Ilevizoro). 文 

學で或を立て、ゐち(食ってゐろ)。

Ŝi tremis per la tuta korpo (Marta). =Si 

tremis,全身わなわなふみへ7:〇



和文エス

1） 良いエスペラントの文の言 

葉の順序は如何なるものであるべ 

きか。
答案 Kia（levas esti la vortordo 

de bonstila esperanta frazo ?
Kia devas esti la ordo de 13 vortoj en 

bona frazo esperanta ? L よろ い、〇 Kiel 

devai? esti aranĝataj vortoj en bona esperanta 

frazo ?こいふのもありまし7:〇

主な誤り（二主語をvortordoこした時にkia 

4» kie!ミ誉かれたものです。動詞がdevas 

estiですからコの場合副詞的なkielでなく 

て形容詞的なkiaを用ひなければなりませ 

^o次に順序をviceミされた方が二三あり 

まIたがvico （!順序でなくて順番です。

2） 言葉はfrazoの意味に變化 

を及さずに隨意に配置するこざが 

出來る芒言はれてゐた。

答案 Oni diris, ke vortoj povas 
efiti laŭvole aranĝatty sen ŝanĝo de 
la senco de la frazo.
Oni diris, ke の代りに Estis dirate, ke で 

もよろしい。變化む及ぼさすにはne tanĝante 

さしてもよろしい。隨意には!aŭvole, libere, 

laŭ sia plaĉoがありまし了: 〇何れもよいでせ 

う。配置すみ（工大部分aranĝiでい:がmeti 

な用ひた方が數人ありました。

罐化も及さずにを ne influante, seninflue 

した方がありました。これび誤りざはい龙ま 

せん炉.少し重い感じがするやうです。随意 

に右laŭ niaj personaj kapricoj さ譯され了:の 

がありまい:が■コれは氣紛れでの意昧にな 

ります。配置すみもdismetiミされたの找言 

葉を彼カ此方に離して22 く过考へられます。 

ordigiは整理するニさです。又vortoj povas 

meti （X vortoj povas esti metataj さしむけ 

れ（てなり ません〇 vortoj estas permesatuj aran- 

ĝiĝi laŭvoleごいふのしめりまし.たが、aran- 

ĝiĝiのやうに受身さすべきもigiをが肯ニミ 

（［屢を行はれますが・めまり多く用ひない方 

がよいざ思ひます。

3） frazoはすべてのエスベラ

譯添削欄
伊藤己西三

ンチストに最もよくわかるやうに 

書かれなければならG。

答案 Oni devas skribi tiam
aniere, kc la frazo estu plej kom
prenebla por ĉiuj Esperantisto）・

Frazoj devas esti skribataj tiarnaniere, ke 

ili estu plej bone komprenataj de ĉiuj Ksperan- 

tistoj.でも少し長いですがよろしい。

この問駆にけあまり誤りはおりませんでし 

た。書くをkomponiさされた力がありまし 

讥が.komponiは主に作曲すみの意昧に川 

ひられます〇 又 kiel eble plej ĝi komprenata 

de ĉiuj esperantistojミ書かれ了:力が二三めり 

ましたがĝiが主語である以上は動詞がむけ 

ればなりません。plejの次に副詞又厲形容詞 

が來なければなりまぜん。故にkiel ĝi estu 

plej bone komprenata••-ミすべきです〇 kom

prenebla の代りにfacilaを用ひたのがわり 

まい:が易い、のざわかみのは必ずしも同じ 

ではありますまい。又 Frazo devas skribi••• 

（Frazoが書かなけれぱならない）や、Frazo 

estas skribeblata-**  （-eble-は旣に受動ママか 

ら・コトは不要）等の誤がありましĴ：〇

4）それならば何故或るエスペ 

ランチスト達は上手なエスペラン 

チ更トにだけわかるやうなfizo 
を書くか。

答案 Kial do kelkaj esperantistoj 
skribas frazon kompreneblau mu*  
por spertaj esperan tistaj ?

Kial do iuj esperantistoj skribos tian frazonr 

kiun komprenas nur spertaj esperantistoj *? C 

tよろしい。氐文には上手なざありますので 

殆んご大部分は!ertaを用ひられまし了:が・ 

lertaは器用なの意味で頭がよく働くさか、動 

作が機敏な等の場合の上手なですから•二の 

場合には熟練したエスペランチストの意昧で 

spertaを用ふろべきださ思ひます〇

或;5エスペラ ンチストも iom da esperan

tistoj ささられ7:のがありましたが、kelkaj 

ミiom da过（I同じゃうでt multajミmulte 

daでの逹ミ同樣にiom daの場合には二の 
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iom が集ってゐろやうに考へられます。又 

certaj esperantistoj过した方がありましたが、 

このcerta （I日本語ではiuミ同じ「或ち」で 

すが、不定の「或る」で（ヱなくて一定してゐち 

が首ふ;ざな嫌ふ汉は莒ふ必要のない場台の 

「或ち」です〇卽ちcelta esperantistoは「某工 

スベランチスト」（持に名を擧ぐちな避く）过 
なります。

〇） 出來るだけエスペラントの 

創始者の文體を眞似るのがよいこ 

人々が言ってゐるにも拘らず・何 

故若干の雜誌には最初讀んだだけ 

ではわかりにくいirazoの言葉の 

順序が見られるかG

答案 Kial oni trovas en kelkaj 
gazetoj vortordojn, kiuj igas la 
frazojn nialfacile kompreneblaj je la 
unua lego, kvankam oni diras, ke 
estas rekomendinde kiel eble imitadi 
la stilon de la kreinto de Esperanto ?

これは難しかった爲に完全なの任ありませ 

んでい二。

出來ちだけはkiel eble plej multeでもよ 

ろしい。眞似すちはsimiligi la stilon de la 

kreinto de Esperanto さし'f:力 があり 土 し 

了:が、similigi は similigi ion al io ですから 

similigi sian stilon al tiu de la kreinto de 

Esp・でなければむりまぜん。……にも拘らず 

kvankam で、二れを malgraŭ oni dirus ざし 

た方がおりまい:が、malgraŭは接績詞TIX 

なくて前KS詞ですからmalgraŭ tio, ke oni 

diras•…さしなければなりません。最初讚ん 

ただけではli je unufoja legoでも同じです。又 

わかりにくいの任順序ではなくてfrazoです 

から、malfacile komprebla vortordo de frazo 

さか frazo kun vortordo, kiu estas malfacile 

komprenebla等はいけません〇

6）言葉の順序は原則ごしては 

自由であるが。充分正當なる理由 

なくしては自然の順序を忽せにし 

てはならない。 ヽ

答案 しa vortordo estas principe 
libera, sed oni ne devas forlasi la 
naturan ordon sen sufice pravigaj 
kaŭzoj.: : .

原則さしてはは!aŭ la principoで｛，よろ 

しい。fundamente过 い:方がめりましナ:が、 

fundamento （I基礎根本で 全く胁かすべから 

ざちものです。principoは原則で・時に“例 

外しおり得ます。

正常なちはpravaさした方が多數でした 

が、普通はLi estas prava （彼の言ふ事任正 

常だ）の如く ・入がpravaなのですから、理 

由仁人なpravaにすちものです。それで 

Praviga ざ I ま L ĵ：o Plena Vortaro によれ 

IX pravaj kaŭzojミ匕用ひられちゃうでめり 

ます。又justaざした方がありましたがju ta 

は正義む・公平なの意味です。gustaならば 

全く正當なみで.充分も不充分もありません。 

忽せにすち仕ignoriでもよろしい。negliĝi 

ざいふのがめり去したが.ニれ仕neglekti 

の誤りでせう。

7）然らざれば讀者をして理解 

を困難ならしめる。

答案 Alie, oni malfaciligas al 
la leganto la komprenon.
然らざればは半數はseneでした。し 

二の問ISは問1© （6）の紹きでおりますから 

•••ne devas••・さめみ爲にneではなくて 

se jes过すべきではめりまぜんか。「忽せに 

してはむらない」に同意して「然り」ミ言ふ時 

には“Ne"ざ答へなければなりませんから。

Iio faras la legantojn malfacile kempre

neblaj. ミ書いす:方がありましたが.これで 

技誰かが讀者を理解する:ミが出來ないざの 

意味になります。

〔訂正〕分月號166頁右下から7行目 

legante jurnalon miaj okuloj••- さあ り ます 

が、miaj oknlojが主語でmiが主語でにわ 

りませんからlegante ĵurnalonミ肯ちここ 

は出來ません〇 dum mia legado de ĵurnalo 

ミすべきです。169頁右16行目し同桂。

本稠は約ーケ年續けまい:が私の都合上遺 

憾ながら本號を以て一時休止いたします。何 

れ他の方が斯鮮味を以て緻けられる事ざ存r 

ます。熱心に應尊ビられた方々に厚く御禮巾 

上げます。 （伊藤）



質 疑 應 答

★五月號 P-130 註右溜:Tion oni ne devas 

lasi rimarkiのtion （!】ssiの目的語なりやっ 

（金澤I. Miabo氏）

〔答〕尤しむ質問です,ニれii lasiの特殊 

な幾分idiotismaな用法で,獨逸語の 皿哭" 

の慣用々法から來了:ものだざ云ってしまへは 

それまでだが,理屈はつけられる:

Oni ne devas lasi, ke tion oni rimarku. 

=（a） Oni ne devas lasi [onin] tion rimarki. 

=（b） Oni ne devas lasi tion esti rimarkita 

[de oni].

本質問の例は（a）あ Tion oni ne deviis 

lasi-.ご書きかへたものに遍ぎないが,本誌 

四月號P-!〇3左繭下の例Mi ofte aŭdis, ke 

oni parolas pri viな單文に橇むに當り〇が 

は目的格に使任わ習慣であるから"血仕略 

するのざ局梯に〔〇パ叩を略したもの。卽ち 

lasiの目的語拄此の略したConin3, tion （X 

rimarkiの目的語,rimarkiの主語は隠れたる 

oniでかる。（b） “受身にした忌み方で先づ 

Oni ne devas lasi tion, ke tio estu rimarkita 

さ書呂更へ（矢張り〔deon订 は使へぬ故略 

す）。之む•••Jasi tion esti rimarkita ざ港んだ 

ものでわろ〇 （c）fXlx （a）の形式に於て動詞の 

主語がoniでなくて略さぬ場台には之むde 

で示す。是戊deが~0なろ意昧で動作の出 

發血,卽ち動調の意味上の主語を示し彳!Uか 

らである（受身の場合に動作の意味上の主語 

を示すのにdeが用ひられる所以）。本質問 

の例の出典"：

Tio ĉi estas stranga, sed almenaŭ oni ne 

devas tion ei lasi rimarki （Fund. Krcstesto- 

matio）p. 21,1.-9）.

¥ほ形式（〇）の例（F. Krest. p. 43,1.8）:

Ŝi tenis lian kapon super la akvo kaj lasis 

sin peli de la ondoj kien ili volis. = •••ŝi lasis, 

ke sin pelu la ondoj = ••-ŝi lasis, ke ŝi estu 

pelata de la ondoj = •••ŝi lasis sin esti pelata 

de la ondoj.彼女は王子の頭む水上に出るよ 

うに支へ波のまにまに身をまかせた（波が□ 

分か追ふにまかせた）。

なほ此の例は次の如く疊む二さも出來ら:

Ŝi lasis la ondojn peli ŝin, kien ili volis.

[れき同じ疊み方の例 同書P- 39, J. -5）: 

Ŝi sidis kaj lasis la venton ludi kun siaj 

longaj buroj.彼女は坐って自分の長い髮も

小坂狷二

風になぶらせてゐた=益!asis siajn longajn 

harojn ludi de la vent〇・

（c）の疊み方は（a）ざ（b）ミの結合で形が 

簡單でめろから principo de minimuma peno 

により观々用ひられる。

★Ne devas过devas neの區別〇 （同氏）

〔答〕ne povasミpovas ne壬は意味に區 

別が出るが ne devas ミ devas ne （I praktike 

には意昧の區別が生じ得ぬ故bonaj esperan

tistoj "常態のne deviの方のみを用ひ,瞽 

通devi ne （:[用ひぬ〇 Deviは本來（a）『… 

すべきでめち』

Vi devas veni.君任來るべキである〇 （卽 

ち通常H本語では『來な《てはならぬ』ミ二重 

打消しにLて云ふ）。

（b） 『あるべきた』け卽ち『からねばならぬ 

（二重打消）,でおろに相違ない』意:

Li devas esti freneza.氣狂に相違ないc

（c） ne devi （X [f ••すべきではない』卽ち 

普通の日本語で口『…してはならわ』（二遐打 

消の打消しは二重打消中の最初の打消を取っ 

讥形:『しなくて任ならぬので（Iない』=『し 

なくて"ならぬ』）：

Vi ne devas veni.君は來ちべきで]Iない， 

來て任ならわ。

然るに Vi devas ne veni （:「來ない ne veni 

であちべきだ血£as』で結局『來ちveniベ 

きでない ne devasj!卽ち Vi ne devas veni 

ざ同じような意味きなり區別が立?：K）O 

★複時（混成時）に於て:（ア）ĉiu estis pakata 

“混成時,（イ）ciuj estis pakataj （よ單なる 

で曲+補足語（形容詞）ですか。（西宮M. I. 

氏）

〔答〕（^）（イ）共區別なく esti+補足語 

（形容詞）さ見ちがよい。元來Esp・の分詞形 

容詞は目的格もつければ複數語尾もさみ,卽 

ち其取扱に於て一般の形容詞ミ少しも變りが 

愀、から特殊なものさ考へず單なみ普通の形 

容詞き考ふべきである:

Kompatinda fiŝoかわいそうな魚（卽ち憐 

れまるべ3魚）。

^lanĝebla fiŝo喰ひ得る魚（卽ち喰はれ得る 

魚）。

Manĝita fiŝo喰べたC卽ち喰べられた:魚。

卽ち分詞接尾字他の接尾字ミ使用上何爭 

變りがない。補足語さしてし同樣:



201

La fiŝo estas kompatinda fiŝo.その魚（工か 

わいさうな魚だ。

La fiŝo estas njaiiĝebla 五ŝo・ < の魚（戈喰べ 

られ（得れ魚だ。

Li fiŝo estus nianĝita £ŝo・その魚は喰（エ 

・れてしまっだ魚（の二さ）だ。

然ろに名詞に附 い:形容詞（atributa adjck- 

-tivo）はその名詞花腿々略して用ひられち

〔Tzi pli juna （filino） estis bona knabino 姉 

娘の方はよい娘であったのfilinoを略し得み 

が如く〕のでああから上記諸例は:

Lu fiĉo estas kompatinda:その魚（Iかわい 

そう（な魚）だ。

La fiŝo estas manĝebla.その魚は喰べら 

.れ得ち（魚だ）。

Tja fiŝo estas manĝita.その魚じ喰べられ 

・てしまった（魚な）のでおお。

ミ形容詞隹直接動詞estiの補足語ざして用 

ひ得る（然して此場合は一般に名詞が略され 

讥Iのた〇は上記形式から明に見られる）。玆 

・に他の國語に於て『喰べられてしまつア:』な

ビ『動詞の變化形式』さして表はされるもの 

ざ思はれるものもEsp・に在りては結局その 

形の上に於て『動詞esti+補足語たみ形容詞』 

で,唯その形容詞巾に分詞接尾字〔時の觀 

念を入れるための援尾字）がめみためest!の 

時の變化ざ合して意味の上に於て混成時さな 

あまでのこさである。二の點に於てEsp・の 

分詞接尾字ご所謂『混成時』の形成は他のご 

の國語（少くも記者の知れる範圍では［にもな 

い,unikaな頗み理論的なる發明ご云ふべき 

であみ。例へば英語の混成時は全く之さ類も 

異にした出生でわる；

I have my watch mended.

I ftave mended iny watch.
むち動詞彫成の變化ミ說明さんて届ろ（E；p. 

の發動の混成時の由來に就ては捷徑p.177, 

模艳獨習p. 45,講座p. 32參照）。

〔結論〕Esp •に於て任混成時け動詞の塑化 

形式ではなく結局單なる『動詞esti』+『補足 

語たち分詞接尾字付形容詞』ざ見るべきもの 

である。

★受身の場合に於ける『眞即,歷史的事實,豫 

想』の記述の動詞形式（I如何にすべゝか。受 

身に對する蒔殊語尾なき任如何。（名古屋市 

H. I.氏）。

〔答〕先づエスベラントに於て（i發動に對 

して（［混成時の外に單純時がおり,日常并通 

匚の場合には混成時在•さけて單純峙を用ふろ

（獨逸語，ロシャ語等过同じ）のであるが受動 

に於ては單純時がなく,常に混成時も用ひね 

ばならない二ミな留意社“ばむちぬ。元來動 

調の語法は國語によっての差遼,習慣がある, 

例へば英語で（I前後の關係や必要のおろ無し 

に關らず動作の動詞の現在（工progressive 

仏mな用ひみ。英語の所謂現在時なみ形式“ 

妙なもので『現在時は現在の動作を表けさず』 

ご云はれてゐる。然みにEsp.では必耍む時 

に限ってestas -antaの形を用ひ,畔通は單- 

に ・“sで現在（現行）を表はす：

Mi legas libron = Mi estas leganta libron 

であるが英語では現行を表はすには必ず! 

am readi ng a bo ok で云ひ I read a book ざ 

は云はぬ。又英語では好んで受動形も用ひら 

が,エス語では發動形にして云ふ方が多い（H 

本語にも同じ習慣があち）。是は全くその語 

の形式から來ろ習慣である。英語では『會が 

おった匚もA meeting was heldミ受身に云 

ふがEsp.ではOni havis kunvenonさ發動 

形に云ふ方が多い。二う云ふ風にKsp.ご英 

語ミでは習慣が異る。

次にぎの國語でも所謂『眞理,歷史』の記述 

は特別な形式がかみわけでなく佛,獨語等現 

在時を用ひみが〈尤も英語で仕presentざ 

progressive forn!ミ二つめろざき（エ前者・を用 

ひみ;然し狀態感情の動詞等進行形のない場 

合に（X現在時ミ乳理記述ごは區別がなくな 

めEsp.でも然りで現在珪形式を用ひ,又そ 

れで差支なく云ひ表にされち:

La lrnnJo estas fidela besto.犬は忠實な 

み獸なり（英語でしThe dog is a faithful 

animal.で現在時ミ全く同じ）。

La vero ĉiam venkas. 眞任常に勝つ〇

受身の場合も同樣現在時estas -ata:

Honesta homo estas ĉiam amata. = Oni amas 

honestan homon.正直な人は常に人に愛t£ 

らち 〇 （英語で!）An honest man is always 

beloved で Esp.ミ同じ）〇

これは上記 Lti hundo estas fidela （besto） 

ミ同じニざである（すぐ前の應答參照）。

Estas amata なー語に L 了： amatas なご云 

ふ受動動詞形式や又は英語の如キ特殊受身形 

式の用ひられぬ理,用ひる必妥なき理由は乂 

の機會に述べる二ささする。〔尙ほ質問の『豫 

想』ざは何な指してゐるのかわからぬ。單純 

未來この區別ご云ふ总味か，重りて!（間も乞 

ふ3〇
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宗敎會議に於りるエス語
粟飯顶 晋

65.字引ビ國際語備）

（19） ジェム英和辭典（1925年,三省堂）

Esperantoえすぺらんミ語

Volapuk 一楝ノ萬國語

（20） 新つンサイス英和辭典（1929邯・三春 

堂），前記¢15）の改版社られたるtの 

Efperanto龙すぺらんざ〔一八ハ七埠は（ 

ぼーらんぎ人 ZamenhofニョリDr. 

Esperanto （希望ノ意）ノ假名ノ下二案出 

サレタル世界語〕

Volapuk 一秫ノ國際語〔一八七九年頃 

Baden ノ 人 Johann Martin &hleyer ノ 

創始セシモノ〕

（21） 大英和辭典¢1931年,富山房）

Esperantoエスベラント語〔ホ•ーランド 

國 Warsaw の Dr. Esperanto （本名 

Zamenhof）の創案に成れら世界語〕 

Epperantistエスベラント語學者,エス人 

ラント語使用者

Esperantidoエスペランテード語（エフ、ペ 

ラント語を簡単にしたろもの）

Idoイードー語（1907年佛國にて發表 

されたみ世界語）

Volapiik世界語,茂國語（1S79年頃獨 

逸人 Johana Martin Schleyer の考案ビ 

ちもの）

Volapŭkist世界語（上記の;卑者,世界語 

採用論者

Zamenhof, Lazarus Ludwig （1859-1917） 

ホ•ーランド國Warsawの留師;言■語攀 

者;Espsrantoの考案者

以上十三履の英和辭典其他九種の對譯辭典 

より見るに,Esperantoには槪して『世界共通 

語』たち說明が付けられて居, Volapuk （1 

槪れ『萬國語』なる說明を以て前者さ區別せら 

れてゐろ。更!： Esperantoに『龙すべらんさ』 

で通用すろ二ミ炉認められてゐろ。

1902塀，卽ち明治35年出版の新譯英和辭 

典に（I Volapuk丈けしが擧げられて居なが 

ったのに,3J年後の193!邙出版の大英和辭 

典に（工 Esperanto, Esperant ist, Esperantido, 

Ido, Volapiik, Volapŭkist より Zamenhof * 

で擧げられるに至ったのは,國際語運動の目 

覺しき進展を語ろしのでからう。

66.宗敎鑫議ビエス語

1925毎11牙1日より3 口まで東京芝增 

上寺に開かれ沢る柬亞佛敎大會の敎義宣傳部 

會では佛敎の世界的宣傳の案を議し,ニれが 

爲めには佛敎の敎義な『英語，佛語,獨語,若 

くはエスペラント語で書いて肚界的に文書で 

宣傳する』の必要あるこさを加藤咄堂氏が說 

明した。また敎育事業部では高楠順次郎禅士 

の提案說明により各種の決議案條項を寄議し 

了:が，その際，『佛敎專門旱校,大學に於ては 

梵語若く仁巴利語を必修科さすべきここ』さ 

いふ條項があり，或ち人“これ等の原語诉究 

ミ併せて風際的の言葉も必修科目さするこミ 

仁非常に舉い、こざであるから,堆近隆盛に 

なりつ、あら工スベラントな採用され度しさ 

述べた。また佛敎に闕する各種の敎科書完成 

の項目があっかが,その中には佛敎エスペラ 

ソト語讀本の作成・含まれて屈た。

これ等のエスペラント採用案はその後何の 

程度まで實行されたか知らないが,エスペラ 

ントは日本の宗敎若に相當根强く喰込んでゐ 

ちざ見龙て，1930耶7月下旬ホノルルに開 

かれた第一回汎太平洋佛敎靑年會議:H本,来 

國，カナダ，中華民國,印度,シャム，ビルマ 

のハヶ网參加）では日本側より『エスバラン 

ト語もL佛敦靑年運動に採用するの件』花提 

案して，可決さみる處芒なつ了:。

去ち1981年5 JJ18日より20 Hまで 

東京日本靑年館に開かれたろn本宗敎平和會*  

議でも帆足理一郎敎授は『話宗敎が協カー致 

して國際平和な實現すkための具忧案を提出 

しその中に圃際紛爭の氐因除去の一方法ざし 

て,國際語の設宦及ぴ普及を擧げた。また同 

會議第二部叙一般文化問麵取扱）で審議可決 

したみ『文化の國際協力に關すち方法』の中に 

[X『主翌外國語又は國際共通語の學習な奨勤 

する二ざ』の一項がちって、共にエスペラン 

トの重耍なるこミを認めお。しかし宗敎者た 

なtのは單に國際共通語の便利のみも見ず 

|1,エスペラントの持つ內的精神もしっかり 

ミ認め且つ摑んで欲いゝtのでめる。
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新 刊
★VORTOJ DE KAMARADO E. LANTI; Sen- 

nacicca Asocio TutiDonda, Paris, 1931;13 X 

19 cm., p.190;定價1『山郵視4錢（學會 

I二在庫）。
永年の間SATの一方の旗頑さして,週刊 

雜誌Sennaciuloの主筆さして勞潮呂エスペ 

ラント運動のために健闘しつ£けてゐる我が 

ランティ（實名E. Adam）の論文集でおみ。 

世界語,組織,敎育,Sennaciismo,社會政策, 

平和主義，紀行,論駁，思藻に分類して大小 

の論文七十餘篇を取めてゐる。歐洲に於けち 

勞働？!間のエスベラント遅動がブルジョアエ 

スペラント運動を褛JSして今【1の隆盛の域に 

逹い:のはその一部を書きっめるために時に 

冃が見之なくなるニミすらあるさ云ってゐる 

獻身的なLantiの功勞に歸さりばならめ。 

行文のカ•ツチリLてゐち點さ文備のよい點" 

多年Sennaciuloの主筆さして殆んご獨りで 

同誌を編輯して來た經驗から保證され得ろ處 

であろ。あらゆるエスベランチストに/って 

諛まちべき書でわみ。〔小坂:）

★HOMO, DIO, PROFETO, de Lidja Zamenhof; 

eid. Bahaa E peranto-Eldonejo,ヽ、emheim a. 

d・ B., Germanujo; 1931; 15.5x23 cm., p. 7; 

prez. Mk・ 0 25 aŭ 1 respondkupon〇.

・ックスフォードに於ける第二十二回エス 

ベラント萬阈大會バハイ宗分科會に於けちザ 

メンホフの令孃しidjaの演說で，その文體の 

華麗なち流石はNia Majstroの令孃だけあ 

ち。世界の新宗敎バハイ宗に就て興味める人 

々に一韻をおすゝめす。。

★じE DOKTORO, de Ŝfilom-Alejĥeni, trad. 

Josef Babinovic-Tajc, Joru-alemo, Erec-Izracl, 

Palestino ;13.5 X 20 cni., p.12;定價15 錢， 

郵稅2錢（學伶在庫）〇

へブリュー語から薛し化小胡。或ら老が 

doktoroの處でしゃべら口說,其處には常に 

暗い影なや芒•て猶太人の氣持が溢れてゐろ。 

★MANIFESTO DE SENNACIISTOJ, eid, Sen

naciista Frakcio el membroj de SAT, Nov- 

Jorko, 1931;12x 15 cm., p. 31.

勞飾舌間にエス運動が起って旣に十年,そ 

の多くが感ずるsennaciismoに對して舊套的 

なinternaciistojの攻擊が始まらんさしてゐ 

ろに際し Sennacusnio ミ !nternaciismo この 

koncepto,ブルジョアエス運動に對するsen

naciistoj の地歩を明碇にすあために就かれた 

紹 介
小册于で,なほその力面がまだ隆ならざらア- 

メリカ （ニューヨーク）の同志の第一聲ミ・ 

云ふべきtの。〔小坂〕

★KOMPLETA ESPERANTA RIMVORTARO, dua 

eid. revizita k・ kompletigita, de Maur. 

Jau motte, eid. Belga Esperanto-Instituto,. 

Kleine Hondstraat,11,Bue du Petit Chien, 

Antveipeno, 1930;10.5 X 16.5 cm., p. 70 

prezo 2 Belgoj・（學會洋書部で取寄中）

作詩するに當ってrimvortaro （韻字集）（I 

初學苦にさって必婆であみ。此の楝の書芒し 

ては古 く !X Cart 及 Parisot の Esperanta 

Versfarado kaj Bimaroあり,又世界大戰中 

A votoが戰線で編んだBiin vortaretoがおっ 

丁:が今は旣に手に入れ難い。本書はさきに 

Belga Esperantisto誌に連載したものな訂正 

增補して出版したもの。エス語の詩を製造せ 

ん过する者にこって便利巫寶な道具である。

前々號重要正誤

頁 行 誤 正

140 左 -6 硏究にへる 硏究を加へら

右 24 ざかゆう "う
IX41 1 almilitis al atakis Porton 

Potor Arturo Arturon

-2 restoĵ-loko 

-12 設が1930 

-15 6S°251

V

142

143

151

右 

右 

左

n

15

15

〇

3
註

n

n

15□ 左 

右

163

173

»

174

左 

右

V

左

restaĵ-loko 

設が1920 

68。25ノ

9 ne povas =
ne povas 
esti =

-15 ザツハサン ザクリソン*

-2 -slysees -Elysces

5 ・ fotegrafoĵo fotografaĵo

-8 propagandi gon universaliĝon

27 道の敎 道の爲

10 Wordhcngc Woodhenge

11 Nonvitch Norwitch

前號重要正誤

左
右
左

13 惡業缺策 惡業失策

-22 la infanaj ? la infanoj ?

-4 ambaŭ frazaj ambaŭ frazoj

—3 estas eraroj, estas eraro,

-15 vojaĝon per
vojaĝon nur 
per

-11 „ De “ estus ” De a estas

-14 por ktarigi por klarigi

-22 lernantiro lernatino

-6,5 ポムホ•ム ホチホ•チ

冇

5
 

8

7
 

” 7

1
 

1
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ロL NUNTEMPA陋〇叱竺〜.
de J• H>RA5

KOKUSAI-KLUBO 
FONDITA

Lu Kokusai-Klubo, kies cefi celo estas 

plifortigi la amikecon inter Japanoj kaj ali

landanoj tra arto, muziko kaj danco, estis 

jus inaŭgurita kun la subteno de Markizo 

Komacu, Barono Fukuhara, Grafo Okudaira, 

Generalo Nagaoka kaj multaj ali:y personcj 

rimark in daj.

La Inaŭgurauia Kunveno, al kiu venis S7 

eminentaj personoj enkalkulante Markizon 

Komacu, Baronon Fukuhara kaj Gen. Naga

oka, estis malfermata vespere la 20-an de 

Julio.

Duni la kunsido kiel la direktoroj de la 

klubo estis elektataj Grafo Ilajaŝi, D-ro K.
A
Soda, Barono Fukuhara kaj kelkaj alkij.

Post la manĝo ĉiuj aŭskultis la muzikon de 

la Nova Sim foni -Orkestra Trupo en Tokio 

direktitan de Vicgrafo Ilideinaro Konoe.

La Kokusai-Klubo, en sia oficejo en 2, 

Sannenĉo, Koĵimaci, Tokio, komencis kolekti 

inembroj n.

TRI PERSONOJ PERDIS 
VIVON ĈE LA UNUA FALO DE 

PASAĜER-AEROPLANO 
EN JAPANUJO

Tri personoj—unu pasaĝero, unu flugisto, unu 

marinisto pereis en unu momento hodiaŭ ĉe 

3a unua akcidento de pasaĝera aeroplano en 

Japanujo.

La viktimoj estis S-ro T. Saŭajama, direk- 

loro de Saŭajaina Kompanio en Fuzan, S-ro 

T. Saito, unuagrada flugisto kaj duagrada 

piloto kaj S-ro K. Inoue, maŝinisto.

La JIECAO n super-universal H aeroplano 

de Fokker-tipo de Japana Aertransporta 

Kompanio subite nazon-enpuŝis en la teron 

en la ĉirkaŭaĵo de la intermonto Beisui en 

Asakura-gun kaj Kaho-gun ĉirkaŭ la 丄ソ.30 

p. t., tio estas, tuj post kiam la aeroplano 

forlasis Taciarai.

Tuj post kiam la aeroplano falis, ĝi 

flamiĝis.

La aeroplano forlasis Taciarai je 11.10 at. 

kaj estis alvenonta al Osaka je 2 pt. Rice

vinte la raporton, Okabe, ĉefo de la Taciarai 

Filio de la kompanio, kaj aliaj rapidis al la 

Ioko per aŭtomobilcĵ.

Kaŭzo, ne Ia malbona vetero

S-ro Asaka, vic-ĉefo de la Osaka filio de la 

Japana Aertransporta Kompanio diras

La akcidento estas eenek zeni pla, ĉar tio ĉi 

estus lu unua fojo, ke pasaĝero vojaĝanta per 

nia kompanio estis vundita.

La hidroplano de nia kompanio, kiu for

lasis Fukuoka tiun ĉi matenon sendanĝere 

alvenis al Osaka.

Juĝante el tio ĉi, nii pensas, ke la akci

dento ne okazis pro malbona vetero. En ĉiu 

okazo ni devas esplori la kaŭzon de Iu akci

dento.

Por la kompensaĵo al la familio de mai・ 

feliĉa p；u?aĝerot ni faros nian eblon, kvankam, 

principe, ni havas nenia n respondencon.

I^aŭ la komizo de la Osaka Filio de Saŭa- 

jama Kompanio S-ro Saŭajama estis alven

onta al Osaka de Cosen per aeroplano je 2 

pt・ ・.

En la mateno la vento estis iom forta en 

la loko de Ia akcidento kaj oni kredas, ke 

la forta okcido nta vento estis la kaŭzo de la 

malfeliĉo.

ĈEFMINISTRO INVITAS 
ROTARIANOJN

Membroj de Kotariaj Kluboj de Tokio kaj 

Jokohama estis gastoj de Ĉefministro Ŭaka- 
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cuki ĉe la tekunveno hieraŭ posttagmeze ĉe 

lia oficiala loĝejo.

La Ĉefjnniistro bonvenigis la Rota rianoj n 

kun mallonga parolado, en kiu li dankas la 

Tokio Rotarian Klubon pro la plezuro, kiun 

li havis, kiam li estis invitata al la kluba 

vespermanĝo tuj post lia reveno el Londono 

lastan jaron, kie li reprezentis la Japanan 

Registaron, kiel la ĉeftlelegito por la Kon

ferenco de Malarmado.

Li emfazis la principon de Rotarianoj kaj 

laŭdis la laboron de Rotariaj Kluboj en 

Japanujo.

Barono Togo, prezidanto de Tokio Eotaria 

Klubo, respondis kaj esprimis la dankon de 

ĉiuj Rotarianoj ĉeestantaj.

NOVA ALARMA APARATO
EN OSAKA

For neefektivigi multajn krimojn, kiuj 

ĉiam pli multiĝas en Osaka, Ja Polica De

partemento de Osaka・Gubcrnio decidis instali 

alarman aparaton de Tfaŝirnoto・tipo (n ĉiuj 

policejoj tra Ja urbo en Ia plej proksima 

estonteco.

Por la eksperimento unu aparato estos tuj 

instalita en Simanouĉi Policejo kaj estos 

konektita per elektra Cidcno kun 70 domoj 

en la ĉirkaŭaĵo.

La aparato inventitn de S-ro Tainocu Akao, 

vendisto de akcesoraĵoj de fiijrestingilo, cer

bumis tiamaniere, ke la aparato estas uzata 

de 70 familioj loĝantaj en la ĉirkaŭaĵo de 

loko, kie la aparato estas instalita.

La aparato estas simila al tio, kio nun 

estas uzata por la celo de fajra alarmo.

L：i aparato kostas nur ĉirkaŭ 8 enojn kuj 

Ia konsumo de elektro por la jaro estas mal

pli ol 20 senoj.

GERMANA DANCISTINO 
KOMPARAS ARTON 

DE ORIENTO KAJ 
OKCIDENTO

Japanoj havas tre multe lerni de okcidento 

kaj okcidento ankaŭ de Japanujo en la sfero 

de dancado, laŭ la opinio de F-ino El za 

Rutkewits, la prezentanto de moderna ger

mana danco, kiu vizitas Tokion survoje al 

Berlin en la tutmonda vojaĝo.

Mi ricevis fortan impreson de graciaj 

movoj de brakoj, manoj kaj fingroj prezent

ataj de japanaj klasikaj dancistinoj,—parolis 

si. Okcidento, mi kredas, povas profiti stu

dante lu gracian movon, karakteriz:】jon de・ 

Japana danco,—ni diras.

Samtempe si sentas, ke en Japanujo la. 

movoj de kruroj estas tute forlasitaj, kaj la 

plej multo de atento por dancado estas kon・ 

centrigita en la perfektigado de lu movoj de 

la supra parto de la korp〇・

F-ino Rutkcwitz aperos en danco kun 

muziko, kiun si mem aranĝis kun lunluiua 

sonato de Becthoven kaj ” Sacre du Prin- 

temp.“

LOĜANTOJ DE TOKIO 
PLIMULTIĜAS TAGE

La urbo Tokio havas 266,000 personojn, 

pli multe dum la tago ol en la nokto laŭ 

la esploro firita de trba Oficejo.

Tiu ĉi pligrandiĝo de la loĝantaro de la 

ĉefurbo en la tago estas kaŭzita de alveno- 

de rnultaj laboristoj, oficistoj k. a. de ĉir

kaŭurboj ・

L= oficiala esploro montras, ke ĉirkaŭ 

302,000 personoj venas ĉiu matene en la urbon- 

el ĉirkLŬurbcj por labori en oficejoj, fabrikoj, 

magazenoj koj en alioj lokoj, dum la nombro 

de tiaj laboristoj, kiuj eliras en Ia urbo estas 

e. 36,00〇,

El la ĉirkaŭurboj, Ebaramaĉi havas la plej 

grandan nombron de personoj, kiuj iras al Ie 

urbego, ĉirkaŭ 16,000 personoj venas al la 

ĉefurbo ĉiumatene.
A
Sibuja, Takinogaŭa, Niŝi-Sugamo, Suginami 

kaj NakanO sekvas tion ĉiu kun pli ol10.000 

personoj.

Jojohata koj ali?j 17 ĉirkaŭurboj sendas 

po pli ol 000 personoj al la urbego.

Ia loĝantaro de urbego Tokio estas ĉirkaŭ 

2,070,000 laŭ la kalkulo en la jaro 193〇.. 

Tial la ĉefurbo havas ĉirkaŭ 2,336,000 per- 

sonoj n en si dum la tago laŭ la influo de 

laboristoj cl ĉirkaŭurboj.

La tuta loĝantaro de Tokio-fu estas ĉirkaŭ. 

5,400,00〇.
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Populara Scienco

POPOL-RAKONTOJ KAJ POPOL-KANTOJ 
DE PALAU INSULO

(Kラジ島の口碑ミ民謠)

Sekio Jifijatake

1.Antaŭparolo

Mia kara nigra amiko, S-ro Ngiraked, kiu estas filo de la plej granda 
ĉefo de la Palau gento, kiu loĝas cu Paku insulo sur la Suda Maro, 
rakontis al mi pri la popol-rakontoj kaj kantoj de Palau insulo, originalaj 
en Palau lingvo, laŭ mia peto- Tiuj rakontoj kaj kantoj estas intercsaj 
por mi; kaj mi pensas, Io por ĉiuj tiuj rakontoj estus ankaŭ tiel same 
intpresajn tial mi tradukis kelkajn en Esperanton cl Palau-lingvo, kun la 
helpo de S-ro Ngiraked.

El 0,000 Palau-anoj S-ro Ngiraked estas la sola homo, kiu iom scias
Espcranton< La Regoficejo de la Sudmara Insularo sub la 
trolo de la Japana Registaro pesti la granda milito ekzistas 
insulo. Palau-lingvo apartenas al Indoneziaj lingvoj, pri 
Asai skribis en la licvuo Orienta, jaro X, n-roj 5, 7, kaj 
la titolo a Skizoj de Indoneziaj Popoloj.^ Mi citas kelkajn 

komisiita kon- 
nun en Palau- 
kiuj Prof. E. 
8;(1929) sub 
ekzemplojn de

la Indoneziaj vortoj el la Palau-lingvo-
Patro ••…dam (hdarrt), Akvo ••…ralm, Stono ••…Lcid)
Rizo ••…bolas) Palmo ••…ngius {lius).
Pri Palau-lingvo, alifoje mi skribos ・ しa popol-kantoj n mi ne t radukis 

en versoj, ĉar la kantoj ne havas rimon, krom tio traduki en verso estas 
neeble por mi.

2・ Krabo kaj Simio.

Krabo kaj simio fariĝis amikoj, kaj ili estis ludantaj bruligante fajron, 
kaj disputis unu kun la alia pri fajro.

La krabo diris al la simio: a Cu vi povas eniri en fajron ? La 
simio respondis: " Jes, mi povas, se vi poste eniros, imu mi ti\j eniros/J

La krabo amasigis faj roi igiloj n kaj la simio eniris malsupren sub ilin. 
La krabo ekbruligis la iajroligncjn kiuj estas sur ala simio. La simio 
paciencis kiel eble plej longe, sed iom post iom senpaciencigis• Fine li 
ekkriegis por helpo.
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Estinginta Ia fajron la krabo vidis, ko tute brulvundita la si mio tie 
sidas •

Pro tio la simio tre koleriĝis, kaj li ankaŭ amasigis fajrolignojn |)or 
bruligi la krabon•

La krabo malsupreniris sub ilin, kaj kiam la simio ekbruligis foj ron, 
la krabo fosis kavon en la taro por sia rifuĝejo, kaj sin kasis en ĝL

Fost iom da tempo, la simio pensis, ke la k rai)〇 estus brulmortigita, 
leaj estinginte la ftij ron li vokis la krabon. Jen la krabo rce pondi s al li el 
sub Ia estingita brulajo.

Tial li tre miris kaj pensis, ke la krabo estas vere granda, kaj pcst 
tio la simio plu ne disputis kun la krabo.

3厂 Ama Kanto: Ringo

Tiu ringo, kiu estas sur via fingro ....
Tiu krajono donacita de vi pro memoro . •..
Kiam promenados en vilaĝo mi sola, kiel mi povos fori ?
Ho, mia, vi nur al nii skribu leteron, kaj sendu !
Traleginte tion mi karesos viajn grandajn amajn krurojn per miaj.
Kiam mi t usos viajn mallongajn krurojn, kiel plezure estos? 
Ho, mia karulino!

生 Rato kaj Vesperto

Vesperto kaj rato fariĝis amikoj kaj ĉar la vesperto havis siajn 
flugilojn, tial li ĉirkaŭflugis por sia manĝaĵo, sed la rato ne bavis flugilojn, 
tial nur povis grimpi arbojn por sia manĝaĵo.

Unu t 江 ge ili renkontis unu la alian sur arbo, kaj la rato diris al Ia 
vesperto: Ni du estas ver:y amikoj, kaj mi pensas, ke vi estas tiel 
1 clica, ĉar vi havas flugilojn, bonvolu pruntedoni al mi viajn flugilojn nur 
por unu fojo, ĉar mi diziregas flugi jx)r sciiĝi, kia estas la sento havi 
flugilojn.^ Tiel fervore li pategis, ke la vesperto pruntedonis siajn flugilojn 
al la rato. Preninte la flugilojn li tuj forflugis.

La flugado estis tiel plezura por la rato, ke li flugadis, ne redonante 
la flugilojn al la vesperto.

Tiaj vole-nevole la vesperto fariĝis rato, kaj la rato transformiĝis en 
vesperton. Se okazos, ke ili renkontiĝos sur arbo, ili certe recikroke sin 
interbatados, kvankam ili havas parencan korpon, ĉar la rato forkuris kun 
la flugiloj de la vespĉrto. …
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ラヂオドラマ

霧の中
山本有三作

鏑木清彦譯

Personoj登場人物

Tria maato 三等 

運榕士

Direktilisto 舵手 

Ĉef-maato 一等運 

，轉士（菟;列）

Ĉef-mafisto 水夫 

,& （ば）

Ĉef-iiejtisto 火夫 

長（だ） 

komand!anfpon：o 

娜僑 

sirenoサイレン 

Neniun tagon ••霧 

のない日过ては 

ない

de'post la ek'for'iro 

出帆二の方

Devas esti••-遲れ 

ろ仁ろうこIさ 

ventofilo通風器 

ŝovel'ado de・・石 

炭をすくふ（音） 

alarma sireno 警 

笛

Ĉu ne salutis** ・ 逢 

ひはせなんだか 

よう…沖でよう 

• ••マストのよう 

•••丸そかよう

En la mallum' •・・ 

沖にちらほらよ 

う航海ランプよ 

うあれは…よう 

••・丸そかよう

一mastulo—マス 

トの船

per parpebfumo 

また、いて

En La Nebulo
—RADIO-DRAMO —

de Jŭzo Jamamoto

kun la permeso de P aŭtoro 

tradukis K. Cujuki

—PERSONOJ —

Ŝipestro 

Dircktil sto 

Cef-maato 

Ĉef-maristo

Multaj ŝipanoj 

Motomura

Voco

Tria maato 

Voĉo de ŝipanoj 

Dua maato 

Ĉef hejtisto 

Furujama

Voĉo (Curuoka)

Sur la ŝarĝŝipo en veturado. Unue sur la komiuul ani ponto. On1 

aŭdas intertempan sirenon senĉese. De malsupre, el la nuusin-ĉatnbro 

venas iom malforta bruo de la masino.

Tria maato :—Kiam do ĝi fine foriros ? Efektive tre 
densa ncbu lo; ĉu ne ?

Ŝipestro :—Tre dense, precipe hodiaŭ vespere.
T ria maato:—Jes, por la unua fojo mi spertas la 

Kamĉatkan linion, sed malpli bone, ol mi aŭdis. Neniun 
tagon sen la nebulo ni havas dcpost la ekfoidro !

Ŝipestro :—Jes, en la somero estas ĉiam tiel malbone.
Tria maato :——Sub tia kondiĉo oni tre malfruos atingi 

al ” Petropaŭlovsk "・
Ŝipestro :—Devas esti tiel, ni ne povas rapidi en tiu ĉi 

stato. r j
Tra la ventolilo oni ioni aŭdas bruon de «ovelado de karboj en la 

kaldrona ĉambro kaj kanton de hejtistoj, kiuj kantas so vei ante karbojn. 

Sed oni nur aŭdas ilin parte, malhelpate de 1'bruo de la maŝino kaj 

alarma siren〇.

Ĉu ne salutis vin, ho he),
・・・・marvastoj'
・・・・一mastul'
・・・・—iaru. la karu? ?

En la mllum' per parpebrum?
Briletas vojirada luni'
Ĉu estas・・・・，ne ?
・・・・ーmami, hola he !
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Tria maato :—Ŝipestro, ĉu vi ne volus iom ripozi ?
Ŝipestro:—Ne, mi ja ne devas forlasi la komandant- 

ix)nton en tia nebulo!
Tria maato :— Sed estro, vi certe tre laciĝas, ĉar preskaŭ 

ĉiutage vi ne ripozas.
Ŝipestro:—Jes, mi certe laciĝas. En nda kapo estas 

malklare, kiel en tiu ĉi nebulo.
厂Iria maato:一Vi tiel vin sentus, ŝipestro? Al mi 

ankaŭ la kapo ne tre bone funkcias, ĉar mi ne ĝuis la 
lumon de la suno en la lastaj tagoj.

Ŝipestro :—Vi ne devas lasi vin venkita de la nebulo. 
Mn tia veturado vi devas persiste rigardegi la nebulon 
rekte en ĝian vizaĝon.

Tria maato :—La nebulon en la vizaĝon ?
Sijx?stro :—Jes, rigardu la margason kun la tuta energio 

streĉita, kaj tiam la nebulo mem baldaŭ fbrkurcs •…
Tria maato : — Momenton; estro ! (Subite fajfas)

Ŝipestro :- Kio ?
Tria maato :—ejon, ĉe la pcs'a parto ••…
Ŝipestro :—Ĉe la posta parto ?
Dume ekhaltas sono de la paŝoj, kiuj aŭdiĝis sur la ŝtuparo<

Voĉo :—Jen mi estas.
Iria maato :一Ilo, direktilisto； rapidu al la posta pa rto, 

ĉar mi vidis ion stranga n •
Direktilisto : ~ Jes, laŭ via ordono.

Rapide foriras la pasoj de la komandantponto.
A

Ŝipestro :—Kion vi vidis ?
Tria maato:一Nu, mi ne vidis klare, sed, 

mi, io nigra fbrruliĝis sur la ferdeko・
Ŝipestro :—Io nigra ?

sajnas al

Tria maato :一Jes, io nigra>
Ŝipestro :—Ĉu vi vidis per teleskopo?
Tria maato :—Ne, sed, mi ekvidis ĝin; kiam mi okaze 

min turnis.
Ŝipestro :—En tiu ĉi nebulo ?
Tria maato :—Jes； estro.
Ŝipestro :—Ĉu vi ne erare al vi tiel imagis ? 
I ria maato :—Nc> mi ne kredas, ke mi faris 
Ŝipestro :—Ĉu vere ? Ni ne devas preterlasi

eraron ・
ion sen

atento en tia tempo.

Al mi ankaŭ la 

kap〇…私も頭 

の具合がわるい

en la lastaj tagoj 

近頃

rigardegi Ia …霜 

ざにらめつくら 

をする

marga so 海ガス 

務のニミ

kun Ia tuta ene一 

gi〇…からだ中 

の氣力をめつめ 

（原文は下腹に 

力を入れて）

tiam la nebulo … 

そうすりア霧の 

力でしつぼなま 

<

Momenton! 一 寸 

まって下さい

posta parto 敬ト 

モ）

laŭ via ordono か 

しこまりまし

forVul如ころが 

って行った

teleskopo望遠鏡

kiam mi okaze min 

turnisふりむい 

た拍子に（目に 

ついた）

Ĉu vi ne erare -• 

見ちがへ（そう 

思ひちがへ）'t： 

ので仕ないのか

Ni ne devas pretef- 

lasi…嚴重のh 

にも嚴重にせ“ 

IX （注意せĤ二 

何でも見逃して 

（1）ならん
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eble estus mia … 

多分僕の見ちが 

へだろう

anu-bato 一點鐘

observisto 見張番 

（=gardĵ star

anto）

topo檣樓（了:ら 

ひ）

verda （flanko）右 

紅

antaŭparto 船首 

（みよし）

longe tren'ata voĉo 

長く引つばった 

聲

unu grado 一 點 

（舵角指示機 

aksiometro 上の 

度盛の一皮）

tribordo 右舷 

ordontone 命令 口 

調で

verd'c'n!トリ舵! 

（starbord helm）

pli kaj pliだんだ 

い

Pluen宜候（リニ）

direkfirrado 舵输

multe ĉagrenata す 

いぶん霧で困ら 

されたろう

verŝajne多分そう 

らしい

iom post iom だ 

んだん过

rektigu ^rekten も 

さぜUKをます 

つぐに直せ）進 

路元へ

signalilo 俸令器 

（;r）

Tria maato :一Ankaŭ mi tiel opinias.
Suprenirantaj paŝoj de direktilisto sur la ŝtuparo.

Direktilisto:—Tria Oficisto, kvankam mi iris tien, 
nenion mi t amen vidis.

Tria maato :一Ĉu vi plene esploris ĉe la posta parto ? 
Direktilisto :——Jes, sed ŝajnas al mi, kc nenio okazis.
Tria maato :一Ĉu efektive ? Do, eble estus mia erara 

imago ! Dankon al vi!
Direktilisto :—Jes.

Malsuprenirantaj paŝoj de la direktilisto sur Ia ŝtuparo.

Baldaŭ oni aŭdas unu-baton de sonorilo de la antaŭ parto kaj aŭdiĝas 

voĉoj de la observisto ĉe la antaŭmasta topo, dise forblovataj de vento. 

Observisto :―Ĉe Ia verda autaŭ-parto ....lanternon ... • 
vidas.

Ŝipestro : — Bone・ (Respondas per longe trenata voĉo)

Tria maato :一Mi vidu per teleskopo・
Ŝipestro : — Ĉu vi ion vidas ?
Tria maato :—Jes mi vidas, kvankam malklare, verdan 

lanternou ĉe unu grado de triborda antaŭparto.
Malproksime intertempe, oni aŭdas alarman sirenon.

Ŝipestro : - Ilo, aŭdiĝas fajfado, ĉu ni iom respondu ? 
Tria maato :——Jes, certe.
Ŝipestro :—(Ordontone, sed malrapide)ヽrcrdeil!
Direktilisto, kiu direktas la ilon ĉe la komandaut- 

ponto :—(Ripetas) Vcrden, cs ro.
Alarmaj sirenoj de ambaŭ ŝipoj eksonas alterne. Lu fajlado de la 

alia ŝipo pli kaj pli proksimiĝas.

Ŝipestro :—(Per trenata voco) pluen !
Direktilisto :—Ripetas) pluen, estro.

Bruas direktilrado^ kiun oni tumas.

Tria mato :一しa ŝipo estas revenanta de nKamĉatkaa ? 
Ŝipestro :一Kredeble jes.
Tria maato:一Tiu ankaŭ estas multe ĉagrenita de la 

nebulo, ĉu ne ?
Ŝipestro :—Jes, verŝajne・
Dume tiel sonadis ambaŭ sirenoj kaj baldaŭ la sonado de la alia ŝipo 

iom post iom malproksimigas.

Ŝipestro :—Ordontone) Rektigu !
Direktilisto :—Rektigu；(?stro・

Li ripetas kaj sonorigas signalilon. Ankaŭ el n;alsupre la eonorado 

iom malforte aŭdiĝas>
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Dum momentoj, oni aŭdas nur intertempan sonon de sireno kaj mal

grandan brueton de la truniĝanta masino<

Subite oni aŭdas etan plaŭdon ĉe la antaŭparto.

Kaj de Ja ferdeko :—

Voĉo:-Ha! iu fidiゝ >

Tria maato :—Kio ?
Voĉo :—Iu falis de la ruĝa flanko.
Ŝipestro :一Rapidu enĵeti savbuon !

Apenaŭ la vortoj finos, jam la savbuo estas enĵetita sur la maron kun 

plaŭdo.

Voco :—Jen, oni enĵetis ĝin.
仝
Ŝipestro :—••…(ordonas kun trankvileco) Rllgcn t ute. 

Direktilisto :—iom rapideme ripetas) 1111ĝen t ute〉estro ! 
Ŝipestro :一Haltigu maŝinon !
Tria maato :—Haltigu maŝinon, estro !

Oni sonorigas la signalilon. Tuj kiam oni respondas ankaŭ de 

malsupre, subite oni haltigis la vapormaŝinon. Pro tio, terure bruas 

S vaporo, kiu eliĝas de la averta klapo.

A

Ŝipestro : 一Nulo !
Direktilisto :一Nulo, estro.
Ŝipestro : 一 Malen !
Tria maato :—Malen, estro.
Ŝipestro :—Haltigu maŝinon !
Tria maato :—Haltigu maŝinon, estro !
Oni sonorigas la signalilon. Ankaŭ malsupre ĝi eksonas.

Ŝipestro :一しanĉu la duan boaton babordan ! Tria 
maato, vi estu boatomastro.

Iria maato :—Jes. (Fuŝoj rapide m alsupren i ran t aj la stuparon)

Baldaŭ oni aŭdas brueton de la malhisado, tuj kiam la boato plaŭde 

atingas la akvon, jam oni aŭdas knaron de remiloj kaj voĉojn de 

homoj, kiuj remas. Kaj tio malproksimigas pli kaj pli.

A _
Ŝipestro :一He, eklumigu ŝarĝi a m pon ĉe la ruĝa flanko ! 

l)e malsupra ferdeko, oni aŭdas voĉon de ŝipano, kiu kuretante 

respondas „ Jes, jes, estro."

Sinsekve sur la ferdeko:—

Voco :_ Kio〉kio estas ? !
Voco :—Kial la ŝipo ekhaltis ?
Voco : — Ile, kio okazis, kio okazis ?
Kune kun tiaj voĉoj, oni aŭdas paŝojn bruege suprenirantajn sur la 

ferdekon.

Ŝipestro : — (per megafono) Ile； ĉu vi trovis ?

dum momentoj 暂
くの間

plaŭdo水音 

ruĝa flanko 左絃 

savbuo救命ブイ 

apenaŭ-..音・葉が

終るか終らねが 

に

Ruĝ'e,n tute オモ 

舵一杯

Haltigu maŝinon!

ストップ（機關 

な停めよ!）

averta klapo （= 

averta valvo）喪

全弁

Nulo! （Rekte!）舵 

中正!

〔舵機を零鮎、卽 

ち眞直ぐになほ

せ〕

Mal^n!ゴースタ

ン（後進）！

Lanĉu （ = surak

viga） （ポート 

を）おろぜ（浮か 

せ）

babordo 左船 

boato-mastro 端艇

指令〔艇長）

hisi （ポートなご 

も）引き上げる; 

mafhisi 引き:tr 

ろす

knaro de remiloj

オールの音

Ŝar^lampo荷役ラ

ンプ

sinksekve相ひっ

いで
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EL GINZA
Originalo de S. Aglo.

(2 )

Kaj hodiaŭ mi ankoraŭfoje vidis ŝin, kiu nun kun mia amiko dolĉe 
parolias ĉe lia flanko・ Se oni eltrovas tiun ĉi paron en tiu ĉi stato en 
augulo de parko, oni vidus ilin kon venaj gekunuloj. Sed turneu en tiu ĉi 
salono ŝi ankoraŭ restas nur kelnerino. Miaopinie ŝi neu iel povas esti 
amatino de mia amiko, kiu naskiĝis en la domo de iu nobelo, eĉ se kiel 
arde li ŝin amas.

“ Vi vidas ? ” li diris kun fiereco, kiam mia kompanio venis sur la 
ŝoseon de F palaca lageto・

“ Kion ? ”
"Vi vidis, kiun mi amas, ne ?"
Mi suspektis miajn orelojn, kiuj aŭdis tiujn ĉi voĉojn elvenintajn el 

inter la lipqj mem de mia amiko・
Pasis unu sem町no・ l^n iu lunluma vespero neatendita telefono de 

P amiko allogis min al senĝena promenado en ĉirkaŭurba kamparo. Mi 
sola forlasis la tramon ĉe la fino de Aoj ama Linio eu Silruja》kie la amiko 
min atendis・

u He ! " Li komplimentis・
u Ja !?? Mi respondis. “ Por longe ?"
“ Ne, ne tre. Mi jus venis・ Kien ni iru, hej ?"
"Nur iri c】evage・”
La kompanio ekmarsis laŭ la kapricemaj paŝoj・ Dum ni fordonis nin 

al senĝenaj babiladoj, ni venis fine tra rosoplenaj arbustejoj en la pinarbaron, 
kiu solene staras sur la marĝeno de Urbo Sibvja} presante ein siluete sur 
la grizbluan ĉielvolbon. En ĝin traboris oraj lunlume^・ Nombroj da 
smeraldoj briletis ĉe la pintoj de bambueto-folioj・ Nevole ni venis en tiun 
ĉi naturan katedralon, en kiu atendas mian amikon la embusko de multaj 
memoraĵoj ・

a Ĉu vi ofte venis ĉi tien ?mia amiko demandis・
“ Ja ! mi ŝatas la arbaron, tiel ke mi ofte en somera vespero promenas 

ĉi tie.”
Li klinis la kapon kun la mentono sur sia brusto, kiel se li serĉas 

ion en sia memoro. Ni silentis por kelke da minutoj.
u Amiko! Se libera, vi restu ĉi tie kun mi iom longe/'
"Ja, bone " mi konsentis.
"Mi havas kion mi devas paroli al via ji:go・ Niち ni iru tien por 
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nin sidigi." Li montris al mi dikan t rankon de pinarbo, kiu servos al 
ni kiel konvena sidloko.

"Ĉu vi rememoras pri la lasta vespero ? Kaj ankaŭ pri tiu knabino ? ”

a Kiel vi opinias pri tiu knabina ? ”
"Cu vi amas ŝin ? ?? Mi demandis lin simplanime.
"Ja?" Li konfuziĝis je mia neatendita demand〇. "Vi scias, kia

maniere mi ŝin ekamis ? l iu ĉi, al mi mem, iam fariĝas nckoraprenebla. 
Homaj estajoj havas al si mem, laŭ mia propra opinio, neforigeblan eternan 
amon・ Kaj ĉiam serĉas por si tiun ĉi amon kontraŭseksan・ Kaj nur se 
tiu serĉito estus la portreto mem de P eterna amo； la kunulo povus vivi 
en la superlativa fortuno・ Thinen ・・.・ ” Li ekĝemis obtuze kaj daŭrigis. 
小 Tamen la mondo ne ĉiam douas al ni tiun ĉi fortunon・ Ne nur tempo 
kaj distanco malhelpas Ia malkovron de tiu feliĉo, sed ofte diferenco de 
socia rango disŝiras la aman koron de geamantoj.^

"Jes； mi ankaŭ opinias same.”
"Tion flanken ! Hodiaŭ mi devas paroli pri tiu knabin\ se vi volas 

aŭskul ti・，‘

"Ali ja volas aŭskulti pri tio."
“Jam pasis du jaroj depost la komenco de V afero・ Estis vintra 

vespero. Kiam trapikanta norda vento blovas tra stratoj, mi sola paŝis sur 
Ginzti strato, frostotremante en la malvarmo・ Mi pensis, se mi iros al 
drinkejo, mi havos glason da viskio, kiu eble min varmigos su£Qe・ Kaj 
mi puŝis la pordon； kiun gi iam fuŝis kun vi en la lasta vespero.” 
Subite li eksilentis.

“Kaj?” Mi helpis.
"Kaj mi ordonis glason da viskio, kiun baldaŭ portis al mi unu 

knabino・ Ŝi ŝajnis esti ĉirkaŭ dekses jara, tre naiva. Dum mi restis tie, 
ŝi servis al mi tre ĝentile； babilante pri senĝenaj mondumaj aferoj, tiel ke 
por mi ŝi fariĝis familiara, kvankan mi jus vidis Sin. Ŝi ĉiam kondutis 
noble kaj ĝentile, tiel ke ŝi staras kiel steloj en nigra nokto inter multaj 
nliaj kelnerinoj・ Kaj pro tio kaj tio ĉi mi ekhavis scivolemon pri ŝia 
vivhistorio. Tamen antaŭ ŝia imponanta sintenado mi perdis la kuraĝon 
ŝin (lernadi. Tiamaniere mi pasigis sufiĉe da tempoj. Kiam mi baldaŭ 
adiaŭis, ŝi min akompanis al la pord〇. Sia ĝentila, nobla statuo jam 
forte sin presis en mian koron. Kiam post kelke da momentoj por vidi 
ŝin refoje mi min t u ruis, min forte ekfrapis iu neesprimebla kortuŝiga 
sento, ĉar la kuabino ankoraŭ staras, enpense rigardanto min cc la pordo." 
Li ekhaltis・

(^Draŭriffota)
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je•・締切…毎月十五日…

地===報==道
................................編者…露木淸彥…

講習僉，硏究◎,會合

【京東】 學命の腐しもの一初等諦習4月 

9 □より6月末まで每週月木夜、小坂狷二氏 

抬導女子日土短期講習6月6 [|より每週日土 

朝'鑫木淸彦氏指導、中等歸習毎週月木午後 

平探義一氏指導・硏究會水曜口夜。

★セルペント會=Ferpento-Truroわ山木氏 

原作「菇の中」の硏究、金気口夜、Ser^nto- 

Bondeto （f-inojのみ）わKarloか讀み花言 

葉植物り語硏究編纂に努力。水曜□夜っ 

★クララ會=5月17 ロ13需より佐々城方にて 

例侖を開く。出席者十一名にて.對話が敷極 

あり他にエス新あそびむ芒にて面白く肯葉に 

菇れる頃一同散會し7:。

★アルチェンタ=銀座明治製菜の圜草に絲星 

旗を立て、94名の同志が額もあつめてひそひ 

そさ話し合って居了:時代からもう夢の標に二 

年・半過ぎた、今や東京のエス界に君臨し每週 

土B8 日午後にわ ĉarmaj f-inoj, belaj S-inoj 

も數等く见え、エス語の浪がそニこ、に押し 

寄せにぎやかむエス語の花が咲き亂れみ。!X 

じめて出席されるMnoj I!わ（一回だけ 無 

料にて饗應か8丿]わ第二土嘰の夜だけ會合。

★ Sodaj Amikoj =早く 場所難? 7月8月わ 

休會9月より再び何處かで。

★ Mita Vespero = 7月4日19時より三田明治 

製菓にて。8月わ休會9月より再會。

★ Venuso 7月20日19時新宿明治製菓階上に 

て。8月｛Ĵ休伸哎ず山手の同志よ支持せよ。

★鐵道とエスペラント★

★外風觀光客も誘引し人いに國庫を丿吧やそう 

ミロ諭んで屈ち國際觀光局でわ國際語知識を 

省內及報橋運愉事務斫管內從業員に宣傳い: 

甲斐あって六月初旬よりの省內初等講習會に 

わ四十數名の參加者ん得た、第一回にわ小坂 

狷二氏の講演む願って次回より（每週月木 出 

中覺太郞氏が老練な敎鞭もこって居られる。 

受講者中にわ高等官判任官のお歴々から加貝 

に至るまであらゆみ階級を網羅してアーボー 

ッ 亦一さやってゐるから愉快だ。此處でわ減 

俸問题もケロリ。

★京都驛車掌室の長谷川朝一氏わ最近同僚間 

に四7f人の同志を得て硏究會を開いてゐち。 

【仙熹】5月J1日から始められたBekta Me- 

todoの初等講習窃に於てわ講師講習生の熱心 

^相まってII 一口その上達を見せ文字から入 

っむ連中も＞1ち・もち・させてゐる。

Nova Programo-Komitatoわ早やその活動 

を Kunveno にあらわし Vivo de Zamenhof 

硏究會であったSabata Kunsidoも次の二つ 

に發展させたC

ーなZamenhofa kunveno （木）ざし引報き 

Vivo の硏究會が開かれる他わ Avangarda 

Kunveno（土）て•熱心な gesamideanoj が之な 

支持す
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【富山】 全富山エスペランチスターロの月二 

回の會台わ2月15日以來盛になりつ、あみ。 

駄辯り、與太なビのにぎやかな會合で劭り初 

學者のよ3指導機關でめち。

【金澤】 初講修了者共名を得て5月26日19誌 

より商工會議听で歡迎茶和會を開く、瀨川归 

88氏より修了者の爲に講話がおって22時散會 

尙修了者にわ金澤市街工ノ、ガキね配って各" 

外國同志龙の交通も勸めお。

★初誓補講が毎木19時より商業會議所にて瀬 

川氏により緻行。

★中等講習會を火囁日19時桝野氏方にて開催 

池田善政氏指導、用材わヘロルド等より。

【三重:松坂】5月15ロより七日間信用組合 

二階ホールにて初尊講習.信用組合出務員だ 

けでも15名に餘り組合長口目も.熱中し終了 

後每週一回集合して硏究も縛行してゐら。 

★四日市 四ロ市綠星合創立、先頃創立され 

了;四日市エス會わ代表者な孑爲濱下・平野氏 

等が主さなり全々エス會ごわ關係のない硏究 

會が創立され了:。

【京都】京都エス會=5月15日月次例會を 

「かぎまさ」にて開催。三高エス部吹込のレコ 

ードも發表して人好評。

★ 5月17 ロ長岡天神方面に散策〇

★高倉エス會創立5月18 口より高倉佛敎靑 

無伶にて初等講習、修了者わ每週水礙Hに會 

合して硏究を緬行してゐろc

★ 6月4 ロ19時よりカニャ書店にて大會準商 

委員會開催。

【大津】大津エス聯盟例伶わ6 JĴ1[119時 

より魚善食堂樓上にて人淖エスロソドの司會 

により催され7:。協議事項さして各會より委 

員を選出して委R會な設け聯粗の事業及例會 

わ委員の手に任す:さ及び新たに設立された 

警察官の火礙會も聯盟に加入する二过等。

【大阪】大阪エス會=プロエスに對して官 

憲の不意打わ我が運動に大支障む來I化が大 

阪エス會わ萬巡を排して市盲人學校に於て同 

校敎師畑氏の協力により初等講習開催コ 

★火曜例會わ相變らずにぎやかでめ1が最近 

横濱より來阪中の鈴木氏が出席さ□た。

★新星葩=5月16 口蠶!逸巡洋艦「エムデン」大 

阪に入港、前口启崎の同志からの同艦に6・名 

の同志が乘組んでゐろざの報に接したので早 

速軍艦な訪れた。

【四國:松山】 咋年万・月末不振であった松山 

も本佯に入.って本格的宣傅もなし5月8ロより

一週間愛煖靑年倉飽にて第四同の初尊議習を 

開催硏究機關松山エス同好會わ每週水Bg 〇松 

本氏方に開催。

5月20 ロタ、飯塚公會堂に

て九州エス聯盟江口、小山田兩氏、八幡より 

松葉岩崎兩氏し出席されエス語普及講演會を 

開催・來會者百名餘。講演會終了後講習希票

者の申込を受付けるさ卽刻审名を彳!H:。27 0 

より每週水土兩日初講開始。

【大分』津久見エス會創立 大分エス伶創 

立の剌戟を受け津久見町にIエス會が出來た 

5月・6【1麻生氏一卜河原氏も招いて發會式を行 

い・每遇上瓏日に堀內氏を講師さして初等講 

習・會員わ北野氏ね中心に20名。

【ハ幡】月15□北九州同志の；]例會を 

八幡エス會に假し雄辯會をやる。

★一年半にわたって門司で活動された寺崎敏 

行君が家事の都合で久留块に歸郷されみこさ 

になったのて・5月23日夜ハ幡エス會にて北九 

州の連中が送別會隹催した。

【長崎】五J!例倉19ロ夜カイ矣•ホテ,レに於 

て開催。停合者23名。司會者住吉勝也氏。工 

スペーロ合呱後數氏のパロラードあり餘興さ 

して四月ピクニーコのパテーペビー映寫があ 

り例によりタギーナヨにて結ぶ。

"Kunsido de babilemuloj.51 プロ グラーモ 

部長植田敎授の提案によりエスペラントのみ 

によるKunveno teejoに開催してゐる〇 

每土曜Ŭ【〇塔許りの同志が集って全く罪のな 

い話Lに花を咲かせて面白い。客の中にわ我 

々なGinojざ思ってゐたのがあったらしい〇 

普及會だより

★京都綾部町=5.4より初等中等講習30名。

★京都宮津町=5.5より初講、20名。
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★松山市=5・8より初講.17名。 

★愛媛菊岡町=5.17より初孺.15名。

★大津市=5.20より初講.17名。

★鳥原町=6月1日より初講.25名。

★講演會="月1H岛原中學にて生徒300名。 

6月3日鳥原高女にて職員生徒3U0名。

〔以上受講者台計132名〕

校だより

第八回東京學生エスペランティスト聯盟總會

5月16［］（土）14時より早稻田大隈停館に於 

て.第八回總會あ早大の當番の下に開催.會 

長西博士もはじめ來賓ごして小坂.松岡・大 

岛の諸氏を迎丸四十八名の出席苦にて益負を 

極め了:。議迫の主なるものわ聯盟委員會の設 

立のイ牛及びその性®し事業並びにレゲガ誌に 

學生攔あ設けちの件でわつ了:;》17時記念撮影 

の後散會。（早大エス會） 

★學生聯盟常任委員決定

學生聯盟總會に於て聯盟規約改正委负な設 

け委員わ5月19日學會に集り次の如く規約改 

正もなLT:〇

x東京旱生エスペランティスト聯盟規約x

1 東京學生エス聯盟わ聲生エスベランテ 

イストの親睦を計り且つエスベラント 

事業の爲に協力すみのな•目的さすろ。

n 會畏わ聯盟を統率しnつ之を代表すみ 

iu本聯盟わ東京及びその近郊の學生エス 

ペランティストむ會員さすろ。

IV本聯盟の巒會員及加盟各會ご關係おる 

者わ特別會員さすみ。

V 各學生エス會わ夫々二名の聯船委員を 

選出すろ。

VI聯盟の事業を執行する爲聯盟委員中よ 

り聯盟常任委は五名乃至人名を互選す 

ち。

聯盟常任委員わ毎學期少なくきも一回 

開催する。

VI!聯盟總會わ年二回若くわ二回以上開 

假する。

★+週年記念祝贺會★

屢應エス會わ大正十年六月九日園敎授粟飯 

原氏山本氏の手により、小坂氏アレキサンダ 

一女史押田氏何氏も講演者さして.蹇內演說 

館に大講演會兼毀會式を開3てよりその後十 

年の歳月を送り、本年わ十週年に相営するの 

で・去る六月九日夕三田明菓に於いて祝賀會 

を催した。當日の出席者わ本會設立以來緣故 

深きアレキサンタ•一女史及ぴ晁月■川上、西博 

士も雉頭に四谷鶴學部エス會、粟仮廉氏、山 

本氏・關口氏等先輩及び現會員でめった。

【咸蹊高校】.6月7B例年の通り記念祭に附 

Lてエス語展覽會も催しれ好天候に祝福さ 

れ初夏の井ノ頭わ散策に好適地・狡內にわ早 

朝より綠星旗飜り柬京の同志陸緻ざ押し合い 

校內の同志ご呼應して宣傅の賓をあげあ〇

【名古屋篠大】 東人敎授西成甫氏を講師さ 

して迎龙る事きなり嚼天エス會わ市內同志さ 

相計り觀舞公園朝陽軒にて6月lfi氏の歉迎會 

な兼Ĥて市內同志过の懇談會を開いた。 

★替大エス會の會員約20名わ每週处琏Hエス 

語の夕を最も有効に利用してゐる。

【富山藥專］5月10日より13日まで同校官 

立十週年記念祭に際して例年の通りエス展逮 

會・を開く。東京より右近、福田の二先輩ね迎 

え學會より出品を仰ぎ入場者買に一萬五千。 

學會のビラニ千四百枚を配布した。

★藥專エス會わ毎週二回吉休に输讀會も開き 

他に每週一回夜例秤を開いてゐる。

【京都】 大谷大學 1926垢以來絕龙て居た 

大谷犬學のエス語連動も今回復活し工B L. 

E・の後援にて1月6ロ隨覽會2 〇より大宰不二 

丸氏指寡の下に初講開始、此處に大谷大學工 

ス會復活した。

★三高 京邯學生聯盟主催にて5月31日學生 

ホールにて第六冋雄辯K會。

★同志社 第一犁期講習會大學部及豫科（17 

人 中等部（9人）豫科（4人〕硏究會わ火金の夜 

機關紙Tri deltoj

★堀川高女 普及伶の伊藤榮造氏わ6月5 |］同 

校にてエス語について三百名の生徒及先生方 

に講演、同Hわ簡單な展覽會も催し了:。

★京都娜範 同志粟津三郎氏わ同校にエス會 

なきな遺憾さし口ら居を寄宿舍內に移し敎授 

連に或わ學生龙の宜傳に大童。

【滿洲醫大】 切］11日よvJ23Qまで大學以 

文寮及び大學豫科にて短期講習。終了後引續 

き木金二回の會合を峯下氏下宿にて開きKa

rlo の輪講が始め讥。

【横濱奇業】4月20日より高村利義氏を講 

師ざして初等講習。6月9日サパート第二河伍 

年度例會を校內Verda Cambroに開催、卒業
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生佐久問氏の歡迎會を兼ねてエス語演汐後大 

いにかくし藝を發表して終始した。

★横濱外語 每週火木の夜中等講習。

◎編者より@

東京學生聯盟總會の折の希望により本賊よ 

り學校だよりざして學校、學生關係の記事を

一括すみこさにしまし'Tio機關紙を發行され 

て居ろ會は狀勢を報道されて來わ爲本誌報道 

漏れこなり勝になります。內容の充實を來す 

爲に必ず每月狀勢な御银告下さい。二十字詰 

用紙橫書き。

"・ヽV0パ、・/・、•ハ2ハ・"ノ ・ヽ■厂\・"・、"ヽ“"・、“ハ、,、”、、“ハ5^•ハ、“ ・、ヽ"■ヽ・厂ヽ・广、"ヽ・ハレ厂

全國 講習會便 覽(本欄每月十!!締切)

V、“ア・、““、・“・、■““、・ノ・ヽ・,•"、・'•、一”・、““.0,.ヽ、”、レ・ヽヽ/*-、・#*•、・ノ・、“,・、・/•■ゝ・ブ、J 产••ゝ..・ゝ・ナ\.■ク

開催エス會 種類 期日 時間

□本エス學會...... 初 4.9-6.25 月木2

同(婦人部)........ 同 6.6-6.28 土口2

セルベント會:婦人部) 中 3.6-* 水2

早大エス會........ 初 5.11-* ー週3

同.................. 中 5.19—► 同2

第一早爲エス會…… 中 5.11-* 同3

同.................. 初 同 同

大津:縣廳內...... 同 5.21-5.29 每2

エス普及會松山支韶 同 5.8-15 同

大分:津久见エス會 同 5.16- • 土2

三垂:松坂エス會… 同 5.11-22 每日2

滿洲婪大エス會…… 同 5.11-23 —

根濱商業エス會…… 同 4.20-5.16 畫休・30

仙赛エス會........ 同 5.11-6.24 月水2

同.................. 同 5.30» 土 2

同.................. 硏 6.4-> 木2

慶應エス會........ 初 5.1-> 6.30 火木金

同.................. 中 5.1->6.30 —

都京高倉會館...... 初 5.18-27 2

同大谷大學........ 同 &2-13 2

用書 受講苦 講師

Vivo de Z. 8

講 書 6

短 講 5

カルロ 4

短 講 10

中 讀 5

ロンドン 7

短 講 8

同 30

— 23

短 講 20

— 30

短 講 21

同 26

— 17

同 10

小坂狷二 

露木淸彥
同 

大水克己 

池川、柳田 

秋元逸雄

同
M

腹
堀
南

達 村

恭 內

晶

司
夫
二
世

伊藤・峯下 

高村利義 

小松.菅原

桑原、坂

短 部乍 8 一
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◎購鴛會用ポスター◎

★今度京都盘岡町エス普及會で次の様なぬ站 

な發實された、大きさ縱2尺5寸・橫1尺7寸. 

La Kurso de Esperanto,エスベラント講習會 

で白拔孑で綠の星が一個燦然さ輝色場所口附 

むぎ書き入れる様になって居る、一枚6錢. 

御問合せわ直接同會に。

★世界的時計油並ぴに刀劎油★ 

Superkvalita olao por horloĝo, Oleo por glavo. 

★『長崎縣工業試驗室山山技手が他良な時計 

油な完成した。……同技手わ三年に互って苦 

心硏究も巫ね…クロノ メーターの如き敏感な 

機械に使用しても何ら舶來品に遜色がない』 

で九州□報が折紙なつけてゐる、氏わ長崎に 

於ける熱心な同志で製品I二わ上記の如きエス 

語入りのレッテルも使用してゐる、價格わ刀 

劍油(botelo = 20 K. cm・)60錢、時計油 

(ampolo)凤錢他送料12錢・但Lエス語にて 

註文された方にわ二割引の由・長崎市新大工 

町18山田稔氏之。

◎以上二極及前回密道のVerda Stelo紅茶も 

事務の都合上學订でわ御取次出來ません。

新聞雜誌 とエス語

★帝大斯聞6.1.一高校さまざま一松本高校

のエス語講習會。

★束京堂月報6・ 

★世界过我等6. 

★束北誌報5.10 

て一松本氏。

一言語の整理一石岡氏

一質問攔ーエ スに關して。

ーエスベラント遅勤につい

★酸州新報5・6. 一大分エス語講習につき。

★日州新聞4.18-19一英語ざエスペラントー 

大岛廣博士。

★中外日衆5.5.10,13,15,16—エス語の記事。 

★人塚地理挚會々報5月號一持に地理鄂關係

の諸君にエス語の學習を魏む一大石氏。

地 方 會
----- 1 ——- - - -——-- - .__丫__

★四國:松山エス同好會(30)

松山市三春町徳山音三郞
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キャール敎授の計な悼む

故ディジョン大舉總長の後も承け多坏エス 

ペラント學士院並に言語委員會頭ミして全世 

界エスペラント運動の爲め撚力せられ來った 

テtドル・キャール敎授が忽然さして去ろ五 

月二十一日逝去せられたこの悲報に接し吾人 

け玆に謹んで心からなろ哀悼の意を表す〇〇

敎授はエスベラント畀最高の位置にめって 

全くの獻身的の努力を惜まれなかった。七十 

八歳の高齡でめり乍らソルポンヌ大學で開か 

ら、パリーの例會にはか、さす出席せられて 

ゐた。尢も私生活さして（1パリ-のスフロー 

街12番淮の若い者でも途中で閉口する位階役 

も登らればならぬ高い處に孤獨の佗しい暮し 

かして居られた。一 ・方白髮温顔.慈父の如く 

であち壬共に・他方エスペラントの敵に對し 

ては秋霜の如3意氣を以て立ち向ふのでめっ 

r:〇彼の1907年イード詐計の變に當り一般 

の混亂の中に獨り毅然ミして『吾々は吾々の 

哇を耕せ』ご獅子吼して吾人の心加ひきしめ 

られた。此の莒葉拄吾々の金言さして氏に對 

すみ感謝の思出ミ共に永久に音々の心の中に 

生くみこさであろう。

世界大會はどれ位の 

費用を要するか?

本春九州エスベランチスト聯盟大會び來ら 

昭和10年束京に開かれ;5萬國博翅伶花期して 

萬國エス大伶を招待すべき事の提案を口本工 

ス乂ラント大會に提案するこざも可決してゐ 

ろ。大會の招待も給構であるが之に先立つも 

のは經我の點である。萬网エス大會にほごれ 

位の口用花耍すろか?興味あ〇問題でない事 

もない。最近到着したSennaciuloに昨年□ 

ンドンで開かれたSAT.の大會の收支決建表 

が載ってゐるので參考迄に載せてみる。（參 

加者400人） 
^zxzxzx/x/v^/^xzx/W^/VX/\/VX/\Z\Z\ZW\/\ZV\ZWWWWVZkZWvr%j

〔收 入1）

大會參加費............................ 700 [ffi

寄附金..............................乍4

宣傳物寶上高........................45

書爲寫政上高.................... 562

賣店賣上高......................... 308

廣告费........................    20

寄贈圖書賣上其他.................. 1〇2

雜賀............................16

銀行利子.............................13

2,550 [QJ

〔支 出〕

印刪寶............................. 550切

會場霞............................. 559

文書費............................. 428

飮食費..............................180

補助費...............................55

郵送費..............................169

通信費...............................48

廣告賀............... 山

銀行手數料........................... 4

雜費..............................！54

殘金..............................390

2,550 （Ol

之Zf第21回のBudapeŝtoの离國大會の會 

計ご比較してみよう。二の大會の總收入は約 

1萬]千囲であろ。その中參加者の會費が約1 

薦皿。支出の主なるものざして任

無料にて配布ぜし文書其他...... 2,000 B

役員の報酬・出張旅費........... 1,300

印刷費........................... 1,200

夏期大會・龄興费................ 1,800

會場費.裝飾費....................70）

大會徽章費........................ 400

雜費...........................；400

等であち。その支出の項目芒支出金颔ざを彼 

我對照してみればー府興味深いものがめらで 

あらう〇

大阪放送局JOBKのエス語講座
大阪のラヂオ飲送局JOBK仕下記によりエスペラント講座隹放送する。同放送局ごして（I 

初めての試みでエスペラント運動にざって一大成功で.各地のエスペランチストより同放送局 

にkuraĝigaj kaj dankaj salutojを崙ぜられなば將來の爲めによい二芒过思ふ。なほまた各地 

の同志から其の近くの放送局に向って同講座を巾繼敬送すbよう希望の手紙なり（Iがきなりを 

出3れたらこれまた好いdemonstracio过ならでお・ろう〇

期問 七月二十口より八月三十一日迄•三十七講

時間 午前六時二十分より35分間

JOBKの波長4J0 m・ 講帥は淺井外語敎授に交迷中



エスベラ ント文法初步（1）

小坂狷二

§ 1.主格 nominativo と目的格 akuzativo

Jakobo iris en la ĉambron de sia; frato/ 

kaj legis tiun libron.

ヤゴーボは自分の兄弟の部屋に入りその 

本を諛みまlt:〇

a. 主格，目的格ご下に述べる主語,目的語 

さも混同してゐろ人があるが，主格芒は單に 

語尾に〇のつかぬ場合の語の形式,目的格 

ミ任語尾にがつい沢場合の形式を指す名 

稱に過ぎない。その文中に於けみ役割の如何 

I二（［關らない。上揭例文中でJakobo, siaj, 

fratoj （1主格:語尾に-nがついて居ない故）， 

ĉambron, tiun, libronは目的格（晤尾-nがっ 

いてゐる故）。エスペラントでは格kazoj （I 

主格,目的格の二榕しかないが，國語によっ 

ては四格（獨逸語）,六格（ロシャ語"よご多數 

の格な有するものしめる。

b. 格の變化もすみ（卽ち語尾に-nなつけ 

あ;詞は名詞,形容詞（所謂斫有代名詞,順序 

數形容詞,分詞形容詞t矢張形容詞の仲間）, 

人稱代名詞，相關詞中の・〇,・□, -a類。例: 

librojn, bonan （mian, unuan, legantan）, min, 

tion, ĉiun, kian.

c. 場所な示す副詞には目的格の第二用法 

たみ移動の方向も示すさき語尾・nを附し得 

み〔エスペラント講座p・24;エス捷徑p. 34; 

模範エス獨習p-168參照〕:kie'n, tmpre^.

ĉ,上記以外のもの（1もkies, legi, tiom, 

multeなこつ（X目的格語尾をつけわ。

§ 2.主語 subjekto と說明語 predikato

a.

b.

Pluvo falas.)
Pluvas. / 雨が降ってゐる。

d・文propozicio任普通『何が何する』卽 

ち，その文の首縊さむち『何が』（之を文の主 

語さ云ふ农,主語の動作狀態も說明，叙述す 

み『何すち』（之を文の說明語ざ云ふ〕の二部 

•から成り立つ。上例aでPluvo （雨が）（工主 

語で,falas （眸ってゐる）（［雨の爲してゐろ動 

作を說明する說明語でめる。

e・時に文章に主語の必要がなく說明盘の 

みで文さしての叙述が足り〇二さがかる。上 

例ら仕Pluvo『雨』なろ名詞も動詞に活用し 

てPluvasさ い：もので，ニれだけで『雨ふる』 

き云ふ意こなみから主語を必婆ごIない。； 

う云ふ主語も必要过ぜすして說明語さなり得 

ろ動詞を無人稱動詞senpersona verboさ云ふ。

f・主語，說明語任一語のみでなく數語，戈 

は時に句,文であ〔後述;か、 

み場合には文の『主部』「說明部』ざ云ふ方が 

適當であろうが,簡單.のため以下單に主語, 

說明語さ呼ぶ二さこすみ）。

§3.補語 Komplemento

Mi estas studento, 私找舉生である〇

Mi vizitis la onklon.私は叔父な訪問し 

た。

Mi iris al la onklo.私（よ叔父の處へ行っ 

た。

Z簡單な場合文は主語ご說明語の二語（無 

人稱動詞ならば說明語一語）のみあれば足り 

ちが場台によってはなほ主語以外の名詞が入 

用な二ざが起ち。『私は;あります』では何でめ 

みのだかわからない，『何で（めめ』ざ云ふ語 

も補足ぜりば意な成さぬ。『私に訪問した』仁 

『誰それ甘訪問 い:）』;『私は行った』I『誰 

それの處へ』匚云ふ語を補足せりば文意が完 

了せわ。この如く文意を完成するために入用 

和語も捕語さ云ふ。

ŝ.『私は;學生であみ』任『吾は則ち學生』 

Mi=studentoで兩者相等 い、のでああから 

其の儘（卽ち主格のまヽ［南語を並ペ=に當ち 

estas在》挿入しMiびtas studentoざすろ〇そ 

してestas studentoは二語で說明語を形造っ 

て居"此の『何で』に當みstudentoの如き 

主格のまゝの補語も特に『〔說明：補足語』Pre

dikata komplementoさ名づけち〇 乂補足語を 

附して初めて說明語壬成る樣な動詞を不完動 

詞 Nekompleta verbo さ云ふ〇

h.『私は叔父を訪問し人叔父の處へ行っ 

た』むろ文で匸Mi=la onkloで;［ない。ー 

文中に異つ了: €のが存在するのでわおから各 

々文中での役割の區別を明示すな工夫がい 

み。そ二で主語は:主格の儘，補語の方は:其の 

場合の意味に應じ冃的格或は適當む前就詞を 

つけて區別すち。此の如き補語&『目的補語』 

objekta komplementoご呼ぶ事芒し，忖的格の 

場合を『目的語よ又は『直接補語』）rekta kom

plemento, 前置詞附の補語を『間接補語］ne

rekta komplementoさ名づける。
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Fabloj de Ezopo
(初等譯註イ ソップ寓話)

小坂狷二

KAPRO KAJ LUPO
Kapro staris su））re sur roko, kiu 

estis tre alta kaj kruta. Lupo iris 
malsupre preter la roko< La kapro, 
kiu ĝin vidis, komencis ĝin moki: 
” He, malsaĝa besto! Se vi estas 
saĝa, venu al mi supren ! " La lupo 
respondas al la kapro : „ Vi staras
sur la supro de la roko kaj kuraĝas 
moki min, sed ĉu vi pensas, ke vi 
estas kuraĝa ? Cu vi havas la 
kuniĝon veni malsupren? Vi, mal
kuraĝulo ! Min mokas ne vi, sed la 
loko, sur kiu vi staras.

■ ■ ■■■■—・ t ■■列・ ■■ ■ ■■ ・ 一.. — ■■■■■■■■■■■■ ■■■

supHa 上方の supr'〇 上部,頂 snpr'e 

上の方に〔位置〕——supran上の方へ（登め 

〔上方の位置への移動の目的格 〇—一 mal'・ 

f?upr'c下方に---- nmlsuprVn下の方へ（降り

ろ）〔下方への移動の目的格〕,

roko岩;loko場所

apud mia domo 私の家のそ］てに

preter mia domo 私の家のそばを通って

kurag 〇勇氣---- kuraĝi勇氣のわる-----

kuraĝe勇敢に---- kuraĝi〜i ~するだけの

勇氣がある,敢て（かまわず）~すち

kuraĝ^F〇 勇者----malkuraĝ^Fo 憶病者

山羊ざ狼

山羊が高 < てけわしい(處のkiu estas)岩 

の上の(sur roko)高い處に(sup/e)立ってゐ 

まい:。狼が下の方で(maPsupfe)岩のそば 

を通って(preter la roko)行きました〇その 

狼を(ĝin)見た(處のkiu vidis)山羊は狼を 

嘲弄し(moki)始めました:『オイ,馬鹿な 

(mafsaĝa)獸め!若し(Se)貴樣利口なら,お 

れの處へ登って(supran)來い!』狼は山羊に 

向って答へました:『手前は岩の頂の上に(汕 

la suprJ〇)立ってそしておれを愚弄し居るな 

(愚弄するニざむ敢てすみkuracas moki), /： 

が(sed)貴樣4男氣がめち(estas kuraca)ざ 

思ってゐち(pensas, ke---)のか?貴様口下へ 

降りて(mal,supr,e,n)來み勇氣がおt (havas 

la kuraĝon)かい?この憶病者め(mal,kuraĝ,- 

ulo)!おれも愚弄してゐるのに買樣ではなく 

て(ne vi, sed)貴樣が(その上に)立ってゐち 

(處のsur kiu vi staras)場f听なのだ』〇

Li ne skribaj sed li legas.書いてゐるの 

ではなくて讀んでゐる。

Ne li skribas, sed lia frato skribas.書いて 

ゐ3 0(!彼で任なくて彼の弟だ。

Ni vidas la domon, kiu staras sur la monto. 

(其は)山の上に立ってゐる家が見

Ni vidas la dornon, en kiu li loĝos.(その 

中に)彼が住んでゐる家が見える。

Ni vidas la domon, antaŭ kiu staras arbo. 

(その)前に木が立ってゐる家が見龙る。

Ni vidas la domon, sur kiu flirtas fl:igo.(そ 

の)上に旗が飜ってゐる家が見える。

RATO KAJ RANO
Iam rato faris vo;aĝon. （xi vojaĝis 

longe kaj venis al rivero. Irans la 
rivero estis vojo, sed la into ne povis 
bone naĝi, kaj tial ĝi dronos, se ĝi 
transnaĝos tian riveron. Gi do petis 
ranon, kiu estis ĉe la bordo de la 
rivero: ”ヽ l estas bona naĝan to.

鼠 ご 蛙

或(Iam) Mが旅行をしました。鼠は長い 

こき旅して川へや'って來ましT:〇川の向ふ側 

には(Trans la rivero)道がおりました然し 

鼠はよく游ぐ:!ミが(naĝi)出來ませんでし 

T：,でそれ故(№1)若し鼠はそんな川4- (lian 

riveron)游ぎ越す(trans1 naĝ^os)なら，溺れろ 
でせう(dronU)そ二で(do)鼠は(合i)川の 

岸の處に(ĉe lu bordo)居た蛙に願ひました 

(petis ranon):『君は上手な(善い)游ぎ手 

(naĝ^nf〇)だ〇ビうぞ(mi petas),私な川を 
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Portu nĵiu trans la riveron, mi 
petas! " La rano konsentis kaj ĝi 
ligis la kruroj n de la rato al siaj 
krurc）j, kaj tiamaniere ĝi naĝis 
kun hi rato al la mezo de la rivero. 
Tiam la rano ĉesis naĝi, haltis longe 
en la akvo knj dronigis Ia raton.

A

Guste tiam malsatn milvo ekvidis 
sur la akvo la raton, kiu dronis, 
flugis malsupren al ĝi kaj forportis 
ĝin kune kun la rano.

Al tiu, kiu deziras malfeliĉon al 
alia, revenos la malfeliĉo.

■ ■ ■ ■ ■ ■ «M» ■ ■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■・一

严（ms la monto山の向ふ側に〔位置〕

-trans la monton 山の向ふ側へ 越してゆ 

く）〔移動を示す目的格-nj

transiri越して行く,移ってゆ く 

transpagi游き越す 

transaltiさび越す

iam 或み時，いつか---- tiam 其の時----

tiaそんな,こんな——tialそれ故に

（voja疋anpo （旅行してゐち者）旅行者 
Ua^anfo （游ぐ者）游ぎ手,游泳者 

越して(trans la rivero^)建んで下さい』蛙 

々承諾しまい:。そして鼠の脚を(krurojn) 

自分の脚へ結へました(Ugis),でそんな風に 

して(tialmaniere)蛙つれて(kun la 

rate)川の眞ん中へ(al Ia mezo)游いで行き 

ました。その(tiam)蛙厲游がなくなり 

(ĉesis naĝi),永いこざ水中に停まり(haltis)そ 

して鼠を溺らせまい:(dron'ig金).丁度其時 

(Guste tiam)娥尖(maFsata)鳶が(milvo)水 

上に溺れ讥(kiu dronis)鼠花目にこめ(ek*-  

ヾidis),鼠の處へ飛んで降りて來て(flugis 

i!】31'supr'e'n al ĝi)蛙もろ共(kun'e kun la 

rano) J&.^2らって行って了ひました(for

portis) ・

他のものに(al alia)不幸を希ふ(ekzitas) 

(處のkiu),其の者に(Al tiu)その不幸は歸 

り來ろ(re'venos).

■■■■■■■■▼••・・•  ■ ■ ■ ■ ■■ ■ «• ■ ■■■ ■ —

ekridi (今迄見龙なかったしのが急に)目. 
!にさまち

|ek'naĝi游ぎ出す
^eVvojaĝi旅行に出かける,旅立つ

dron%溺れろ,dronigi溺らす

I morti 死JQ, morfigi 殺す

konsenti承諾す,konsentigi承諾さす 

zforあちらへ

formorti運び去あ;forflugi飛び去る;
ゝfoliri去ってゆく,去み

LEOPARDO KAJ VULPO
Leopardo kaj vulpo iam diskutis, 

kiu el ili estus la pli bela. Lu 
leopardo, kiu estis tre fiera pri la 
beleco de sia felo, diris: ” Vidu,
kici belaj estas iniaj sennombraj 
felmakuloj! Mi estas multe pli bela, 
ol vi・" Sed la vulpo respondis: 
” Pli bone estas bavi multekapablan 
kapon, ol multekoloran korpon." 
••••・・・・•・・・・■・・・・■・・・■■■■■■■• 

makulo （インキinkoなビの）しみ,（毛皮 

feloの）斑,（皮膚hiiiitoの）あざ

（sago智惠----saĝa賢い
'kapablo （技，藝）能，（專を成す）能力

豹 ざ 狐

豹壬狐さが或時(iam)彼等の中で(el ili) 

ごちら(kiu)の方が美い、(pli bela)か議論 

しまい：(diskutis, kiu…).口分の毛皮(felo) 

の芙しさ(befeco)が(に就てpri)御自慢で 

めった(kiu ertis fiera pri…)豹i工申しまし 

た:『見るよ,ぎんなに(kici)僕の無數の 

(semnombraj)斑Sfiが(创makuloj)美しいか 

を(Vidu, kiel belaj)!僕の方が君よりも(pli 

…，ol)よっぼぎ(多く multe)美しいよ』然 

し孤は答へました;『多色の(multekoloran) 

身85冷持ってゐみ)よりも,多能の(nmltゆ 

kapabFan)頭を持ってゐる方がいゝよ(pli 

bone estas-ol).』

{
nombro 數 

numero番號 

beFec・〇美しさ 

jun,ec,〇若さ,靑春
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初步作 文練習

Kio estas tio ?何ですかわれは〇 

Tio estas birdo.おれは鳥です〇 

Kia birdo ĝi estas?何烏ですか〇 

Gi estas korvo・ 烏です〇

1. あれ枝何と云i (kia)花ですか。feni! 

バラの花(rozo)です。

2. これ(tio Ĉi) (i何ママか。;れは木(arbo) 

です。

3. 何の木ですか〇松の木(pino X(I pinar

bo) です。

4 是は何。是は學校(lernejo)です。私の 

(mia)舉校です〇

5それ“何ですか。それ厲茶椀 3so)で 

す。何茶椀ですか。コーヒー茶椀(tas 

por kafo)です〇

6.それは何。それは本です。何の本でマ 

か。文法(gramatiko)です。

1. Kia floro tio estas ? (=Kia floro estas 

tio ?) Tio estas rozo.

2. Kio estas tio ĉi ? Tio ĉi estas arbo.

3. Kia arbo ĝi estas ? Gi estas pino (= 

pinarboj

4. Kio estas tio ĉi ? Tio ĉi estas lernej〇. 

Gi estas mia lernejo.

5. Kio estas tio ? Tio estas taso. Kia taso 

ĝi estas ? Gi estas taso por kafo.

6・ Kio estas tio ? Tio estas libro・ Kia libro 

ĝi estas ? Gi estas gramatiko.

〔講義:)(1)Kio, Kiaの如き疑問詞(二冷に 

文首に置く(人の注意を惹いて便利だから)。

(2) Ĝiは前に云ったものを受けて,それ花 

二度云ふ代りに用ひる『代名詞』(但L無生物, 

無性物)。上例に見る如く日本語で(I云はね。

〔練習用單語〕上の例に倣ひ色々さ文を二 

しらへて见なコい:tablo机,seĝo椅子，benko 

ベソ/^、pordo 戶,fenestro domo 家，hor- 

lcĝo 時計,poŝhorloĝo 懷中時計,murhorloĝo 

柱時計，koko牡鵝，kokino牝觀，pasero雀, 

hirundo 燕,ĉerizfloro 櫻の化,ĉerizarbo (ĉeriz'・ 

arbo芒切って發音せよ)權の木‘hoteloホテ 

ノレ・hospitalo 病院，postoficejo (poŝt-oficejo ミ 

切って毀音)郵便局,banko銀tr,legolibro 

讀本，vortaro辭典,kajero ノートブック， 

albumo寫眞帖。

Kiu estas tiu sinjoro ? 誰ですかめのお 

方は。

Li estas mia onklo.私の叔父です〇

Kiu estas tiu sinjorino ? めの御婦人はご 

なた。

ŝi estas lia onklino.彼の叔母です〇

1. あれは誰ですか。私の父(p^rto)です。

2. あの少年(knabo)仕誰ですか。私の友 

逵(amiko)です〇

3. あの少女(knabino)は誰〇彼の娘(filine ) 

です。

4. この(tiu ĉi)少年は誰か。彼女の(Ŝia) 

息子(filo)です。

5. あの赤い(ruĝa)花は何ですか。パラで 

す。

6. 二の白い(blanka)花(エ何か。百合(lilio) 

です。

7. おの大きな黄い(granda kaj flava)花は 

何。菊(krizantemo)です〇

8. この小さい(malgranda)きれいな(bela) 

鳥(I何ですか。カナリヤ(k：m"io)です。

1. Kiu estas tiu ? Li estas mia patro.

2. Kiu estas tiu knabo ? Li estas mia arniko^ 

3・ Kiu estas tiu knabino ? Ŝi estas lia filino. 

4・ Kiu estas tiu ĉi knabo ? Li estas ŝia 五lc. 

5・ K io estas tiu ruĝa floro ? Gi estas rozo. 

& Kio estas tiu ĉi blanka floro ? Ĝi estas

lilio.

7. Kio estus tiu granda kaj flava floro ? 

Ĝi estas krizantemo.

8・ Kio estas tiu ĉi malgranda kaj bela birdo ? 

Gi estas kanario.

〔講義〕しi, ŝi (I ĝiミ同様前に述べた名 

詞を受けて指す代名詞，但し】i任男,ŝi找女 

(矢張り□本語でU?云はRのが普通)。

〔練谓用單語〕patrino 母，nevo g}, nevino 

姪,avo ffli父,avino 祖母,viro 男，virino 女, 

studento 學生，studentino 女學生,servisto 下 

男，servistino下女,dika太い，厚い,ふさっ 

f：, maldika細い,蒲い，瘦せ人alta高い, 

malalta 低い,riĉa 金持む,malriĉa, diligenta 

勤勉U)maldiligenta怠惰な〇

〔注意〕練習仁紙に文を書くのみならず, 

頭の中でこしらへて口に出して唱へよ。
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城戶崎益敏

心;;; &
——萬國エスペランチストの憧傑——

女二大萬國エスペラント大會迫る★

第23回

萬國エスペラント

大 會

----於波蘭----- *

1MONGKBO 
DEBIEMNIO 
>CRAKŬW

第11回

萬國プロレタリヤ 

エス大會

ーー於和蘭一

第23冋萬國エスペラント大會任ザメンホフ 

の生地波朗のクラコウにて8月1日より1週間 

に亘って開かれる。命口は邦貨約10 Mo參 

加巾达者(ヱ先年來朝したScherer氏をN-ro 

1・I二旣に數百人に上ってゐるAntaŭkongreso 

は伯林が招待Kongresoの前には評判の 

Andreo Ce の講習がある。Postkongreso (1

萬國プロレタリヤ•エスベランチストの大 

會'/1ち Sennacieca Asocio Tutmonda. (SAT)の 

第U冋大會は萬國大會に對抗して8月2 〇 

より7日まで和蘭の首府アムステルダムにて 

開かれる。昨甲は英國のしondonで開かれ出 

席25ヶ阈より糸り400名。今年しその後を受 

けて元氣な豔論を豫想されみ。

Zamenhof誕生の地たち波闌の首府Varsovioに決定。

Zamenhofの墓前で盛大なろ式典む催す山。

我國から厲外遊巾の九大敎授伊藤徳之助氏、 

希篦者・からび旣に代表な送った。

千束曆大敎授鈴木正夫氏等出席の豫定。尙特に

萬國エスペラント大會(Universala Fspcranto-Kongreso) 一

回數年號 場

阈

所

Boulonjo

黄普國數
回數年號 場 所

Hago

AU國數

1 1905 佛 688 20 12 1920 和 闌 408 27
2 1906 瑞 两 Ĝenevo 1200 30 13 1921 チェック Praha 2561 35

3 1907 英 國 Kembriĝo 1317 35 14 1922 芬 E3 Helsinki 850 30

4 1908 獨 逸 Dresdeno 1500 40 15 1923 獨 逸 Niirnberg 4963

5 1909 西班牙 Barcelono 1300 32 16 1924 換 國 V ieno 3400

6 1910 米 國 Vaŝingtono 357 20 17 1925 瑞 西 Ĝenevo 953 35

7 1911 白耳義 Antverpeno 1800 42 18 1926 英 國 Edinburgo 960 36

8 1912 波 盘 Krakovo 1000 28 19 1927 Danzig 自由市 905 34

9 1913 瑞 西 Berno 1203 30 20 1928 白耳義 Antverpeno 1494 36

10 1914 佛 回 Parizo 8739 50 21 1929 旬牙利 Budapeŝto 1256 33

11 1915 米 國 Sim・F rancisko 163 16 22 1930 英 國 Oksfordo 1211 29

〔註1Ĵ第1〇回大會は特に巴里で開かれんきしたが歐洲大戰勃發して中止さなった。

〔註2Ĵ1916->1917年(I歐洲大戦の爲に開催せられなかった。
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我國唯一の警察官グノ"ーボ 

矗撼轡^轻嘶理卿廖崔*:を赛7

更
採用する件』も實現する意味で高倉佛敦靑年 

會主催先般結成され7:日本佛敎エス聯盟後援 

にて5月17 ロ展覽會な開催す。

杉本良氏送别會

□S・北〕5月16日17時より鐵道ホテルに於 

て那北エス會主催にて會長杉本良氏の送別會 

も兼ĥ小林鐡太郞氏歡迎甲斐三郞氏歸朝及安 

田勇吉氏の結婚祝買會を開催しお。寫眞前列 

左より安田勇吉.武上耕一・人森令孃・杉本 

良同夫人、安P!夫人.卬斐三郞・江劭秀喜の 

諸氏。

〔大津〕お賈縣警察部持高課艮角倉志期氏 

の熱心さにより待高課上催で5片21日より一 

週問巡杳敎習所にて植村辰男氏な講師ざして 

初等講習が開催され仁 受講者わ特盘課長も 

はじめ警部補巡査部艮巡査等のめらゆみ階級 

を網羅した警察官30名餘で故後まで一人の落 

伍者なく対日に茶話會な催し互に感想なぎ披 

握し合った。特高課艮立って日く『警察官吏 

わや、もすれII階級意識に捉われ加さて日々 

の事務たるや無味乾燥に終る、此の際エス語 

の人類人愛も通してエス語の集會によってそ 

れらを超述した環境に進みたいそれで今日此 

のHを視福したい。云々』

尙縣知事及內務部長I深く双手も擧げて賛 

同せられ今後の集介にわ槪會ある每に出席す 

ろ旨か聲明して居られる。

此の警察官の集合を火曜會壬名づけて每週 

火曜日の夜敎習所にて一般同志ね加之て會・合 

を催して居ろ。

〔曾ってわエスペランチストの署長さんも報 

道し・橫濱にわ綠星章をつけた巡査が居り. 

最近わ別府に於ける巡直敎習生の初等講習な 

報道した.やがてわ日本警察官エスペラント 

聯盟なるものも出現しエスペラントの腕瑕も 

つけた巡杳な街上に見受けるでめらう。〕

エスペラント展蹩會

〔京都〕昨夏ハワイの汎太平洋佛敎靑年大 

倉にて議決1れ了:『エス語を佛敎靑年運動に

*

商業學校でエス語採用

名古屋市瑞穗町享榮商業學枚（甲秫商業わ 

五年生の修卑旅行・な北支那.南支那、聚臥 

樺太、小笠尿諾島等の殖民地力面を選び實行 

して居るので有名であるが.同校の堀榮二校 

長わ昨年の秋に同志山田弘氏ミ上海方面に同 

行旅行以來.特に阈際語問理に理解を持ち去 

ち2月!9ロにわ名古屋市の有力なる賓業家及 

びエスペラッチストの出席を求め同校主催の 

下に「商用語ざしての國際語座諜會」を開催 

し市民の風際語に對すら考察も促す所がめり 

又.4月7口にわ名古屋新聞の柴出主幹を招き

「エス語の創案及び鶴及狀態」さ!3する誰演 

も全生徒に聞かしめア:が、愈々去る4月14日 

から向ふ四.五ヶ月間む弟一期邃定さし特別 

科目过して每週一回（木!®午前中）宛130の五 

年生全部にエス語を敎授する事过決し依症に 

より山田弘氏が敎鞭むさってゐる。同校の商 

業學枝ざしての卒先的國際語採用に對し所感 

は!も有せられら同志諸君わ進んで直接同校宛敦 

信ぜられ讥い。

闘壬切望すXX '

努力哎よ・エス界の前衞に立って躍旗む 

振りかざす平和の鬪士逹よ!未耕の地な開 

拓せよ.そして播補せよ.未だ冷顏を以って 

我々に報ゆち大衆に呼ぴ掛け—此の平和の 

仕事にたゆむニミなく大努力む以って。
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故エスペラント學上院及言語委員會會頭 ’•ゝ

キやール敎授論說集

VORTOJ DE PROE TH. CART
世界エスペラント學界の巨人キャーノレ敎授は忽焉ごして逝いた。 

然しその熱烈火の如ヨエスペラントに對する愛はその言說ざ共に永 

久にエスペランチストに傳燈せられて消ゆるこざはなかろう。本書 

は舊!uingvo Internacia誌の卷頭に執筆せられ化もの、その他四十 

餘篇を在パリーのグレンキャムプ氏等が集成出版したもの。行文勁 

拔、直ちに人の肺腑を衝〈、眞乎模範的の金玉の大文字エスペラン 

チストたる者座右に備へ、常住坐臥造次顛沛、熟讀弄味すべき不滅 

の書である。 I

尙ほグレンキャムブ氏は特に我が學會々員同志のナこめ敎授の生刖i 

本著の數部に自署を乞ふて送致せられた。敎授の逝去を悼わ■その 

追憶のため希望者（本學會々員に限る）におわかちするこざにする 

但し自署付のものは部數に限りがあbます故至急御申込み下さい。

故敎授の自署附 特價一圓五十錢（郵稅6錢）

JARMILOJ PASAS
第二卷到着範粋

Heroldo社が大犧牲を拂って出版したEsperantujo始まって以來 
の大著、現在各國語で書かれ元ものの中でも之に比肩するものなき 

エスペラント廉著の萬風歷史、今迄の各國譜の萬國歴史が备自その 

國氏に向って書かれてゐるに對し此は又人類人的立場から世界の 

人類人に對して書かれ花もの、宜し〈各エスベランティスト何をお 

いても一本を購入す可きである。

第一卷4.40 第二卷4.10（書留送料各18植民地22）
二卷一揃7.50 （菁留送料2?植民地44）
然日本エスペラント學會洋書政次部



下綠蔭の好讀み物^

Bulgara Antologio
ブルがリヤに於ける最い】お同志言語委員Krestanov編の同國語から名作韻文 

散文小說集。各作者の寫眞入。異境情味深し.............定價1.50 (郵稅6)

Belga Antologio
第20回萬國大會紀念出版の彪大な册チ.二部より成る。ペルギーに於けるフラ 

ンス語及びフヲッド加語文學の粹。同國文學の人鳥瞰圖。二部で…2.80 (16)

Leono de Frandrujo
フランドル語文學の大成者ミ謠けるベルギーの文豪Hendiick Conscienceの最 

大傑作。譯はエス學士院會員!I. J. Bulthuisの筆故申し分なし。各300頁の 

二大册より成る。.......................... 上製3・30 (18)並製2.80 (16)

Imperiestro kaj Galileano
ロカマ皇帝Juliano la Apostato (331-363 P. K・)をJ®材にしたヘンリック. 

イプセンの劇、譯呂口前書さ局樣........上製3.30 (18)並製2.80 ¢12)

5,000,000
5,000,000? ーー珍しゃエス雄辯界にその人ありミ知らる、Grenkamp-Kornfeld 

の原作.文法正確行文の妙找着无の名が保證してゐる。............. 1.10 (4)

■1 doloro ni estu ĝojaj
有名なアデル•カムの病間錄・美しい挿繪入り.長き宿痫になやむ若き女の心 

の叫びな聞け。.......................................................0,35 (2)

Gine vra
行くさして可ならざらぬ Privat博士の原作韻文劇.氏一流の華麗な文強. 

讀者を魅了せん。....................................................0.15 (2)

Historio de Esperanto
Privat 博上著、エスペランチストたちもの必ずやその運勤史に通ぜざあ可か 

らず・是非一績を。上製美本二卷.二卷で ......................... 4・40 C8)

Portreto
露の攻衰ゴーゴリ原作小說・譯は言語委員故A・FiŜer氏模範的・・・・・・〇・55 (4)

Viktimoj
エスペラント创作界の明星Julio B；ighyの傑作長篇小說・シベリア捕虜生活

の慘鼻な生活描寫.行文流暢........................................ 2-50 (4)

Dancu Marionetoj
上記Baghy氏原作小説十一篇も輯む、必讀のエス文學。.......... 170 (4)

法人
財 日本エスペラント學會

柬京市牛込區新小川町3の15 •電話牛込(34)5415番・振替口座東京11323番



La Revuo Orienta—Monata organo de Japana Esperanto-Instituto, 
Ŝin^ogaŭamaĉi【11-15, Uŝigome, TOKIO, Japanujo; abono internacia 7 svis. frankoj.

目
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我國に於けるエスベラント普及・硏究・實用の中心機關 

皐贤日本エスペラント學會 
東京市牛込區新小川町三の十五

ーー【電話牛込(34) 5415番ーー振替口座東京!1325 8］——

的エスベラントの瞽及・研究、實用 、・

エスベラントに關する各種の研究調査及其發表 

雜誌及倔書のFŬ行等 

講演會・講習會の開備及後援 
其他本會のH的な達成するに必姿ミ認むろ事業' 

普通維持員 年額2M40ii (b)正維持R 年額3 lili 

賛助維持員 年額5蚀 (d)特別維持員年額10圓以上 

終身維持員一時金1001H1以上
住所・職業、姓名(振カナ付)花明記し會費一年分を支拂へばよ 

.・〇・(振替送金辰1＞安全)
每月研究雜誌"La Revuo Orienta nの配布なう＜ 

出版圖書の割引もうくみこさわり 

語學上の質疑其他一般の問合の返事なうく 
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